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1. Dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg.

2. Föregående mötesanteckningar
Minnesanteckningarna godkändes och publiceras på Alfresco och Vårdsamverkan.
3. Övriga frågor
Vårdcentral som ej utser fast vårdkontakt
SU tog upp problem med att Capio Gårda inte följer rutinen och utser fast vårdkontakt. 15
avvikelser är skickade samt kopia till processledare Ann-Charlotte Larsson.
Felsända meddelanden
Psykiatrin på SU har problem med att kommun skickar felsänt och sjukhuset vet inte sedan
vart de ska sända meddelandena.
Rutinen är att sjukhuset skickar till huvudinkorgen i den kommun/SDF där patienten är
folkbokförd (vilket kommer från sjukhusets patientadministrativa system ELVIS och står
under Patientadministrationen i SAMSA). Om patienten har ett pågående ärende i en annan
kommun/SDF ska folkbokföringskommunen meddela detta genom att dels skicka Felsänt och
dels ett Administrativt meddelande, innehållande vilken kommun som fortsättningsvis ska ha
ansvar för ärendet.
Det finns även problem med privata boende då kommun köper plats utanför den egna
kommunen. Enligt rutinen ska beställarkommun läggas som ansvarig och boendet som
deltagande part.
Hänvisning till rutin sid 31.
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4. Rapport från LGS
Statistik
LGS efterfrågar statistik per kommun/SDF
• patienter som går under s.k. 7 dagarsregeln
• analys av indikatorer
Analys av indikatorerna kommer att göras av följeforskningen. Viktigt att veta vad
som ligger bakom siffrorna. LGS ger även uppdrag till Temagrupp äldre att analysera
denna statistik.
SIP ska föras in i SAMSA.

5. Laget runt
Bemanning av Närhälsan helger
Närhälsan inom Göteborgsområdet har tagit beslut att tills vidare inte bemanna lördag,
söndag och helgdagar.
VVG har uttryckt att det kan finnas delregionala bestämmelser. LGS vill ej ha en delregional
lösning på riktlinje och rutin. Gällande överenskommelse och riktlinje skall följas.
Hur ska det följas upp om vårdcentraler inte följer riktlinjer och rutin? Vilka konsekvenser blir
det? Här vidtog en diskussion om att det är viktigt att hitta lokala former och lyfta detta
vidare.
Sluta faxa
2018 slutade Fyrbodal att faxa till kommunerna men faxar fortsatt till vårdcentraler.
1 jan 2019 planerade SIMBA sluta, dialog pågår.
1 april 2019 planerade SAMLA sluta, framflyttat till 15 maj
30 juni 2019 planerar Södra Älvsborg sluta faxa.
Från anteckningarna LGS möte 11 april: ”LGS ställer sig bakom förslaget att på sikt sluta faxa
och använda NPÖ för att tillgängliggöra och läsa slutanteckningar/handlingar. Processledaren
får i uppdrag att driva processen vidare i samarbete med projektledaren som har i uppdrag
att initiera och stötta arbetet inom delregional vårdsamverkan”.
Borde kunna sluta faxa till Närhälsan då Närhälsan har både tillgång till NPÖ och Sieview.
Även privata vårdcentraler har teknisk lösning för tillgång till NPÖ via SAMSA men det kräver
avtal med INERA. Läkemedelslista finns dock inte med i NPÖ.
Rapport från Workshop ang. avvikelser
På workshopen diskuterade man vilka hinder som finns när det gäller avvikelser och dess
hantering. Testperiod på två månader pågår sedan 2 april med Medcontrol Pro mellan NÄL
och kommun samt privat vårdcentral i Lilla Edet samt Bollebygd kommun och SÄS
Diskussion varför inga/få avvikelser görs. Orsaker kan vara att ingen återkoppling ges eller
ingen efterfrågar avvikelsen och åtgärd. Klassificering av avvikelsen är också en orsak till att
det är svårt att få ut statistik.
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Regional arbetsgrupp kommer att fortsätta arbetet Läs mer
Snabb process/oförändrade insatser
Diskussion om hur vi ska hantera denna patientgrupp. Finns olika meningar inom
kommunparterna inom Göteborgsområdet. Viktigt att rapportera medicinska förändringar.

Ändringar av planerat utskrivningsdatum
SU informerar om att problemet med ändringar av planerat utskrivningsdatum har gått ut i
Chefsbrevet på SU. Orsaken till förändrat planerat utskrivningsdatum bör skrivas i
Planeringsmeddelandet.
Problem vid uppdatering till ELVIS 5.2 på SU
SU informerar om att uppdateringen till ELVIS 5.2 har skapat problem i integreringen
mellan ELVIS och SAMSA. SU kommer att behöva skicka fler Administrativa
meddelanden när det gäller omflyttning /betalning. Har även varit problem att starta
ärenden i SAMSA, så fler ärenden har gått via Reservrutinerna.
Det framfördes också
o Viktigt att få information om ändrade kontakter vid omflyttning
o Önskemål att skriva när det rör sig om palliativ vård under bedömda behov i
Planeringsmeddelandet
6. Rapport från SAMSA arbetsgrupp
AU process ska se över meddelandet Planering.
• Viktigt att se Planeringsmeddelandet som ett gemensamt meddelande för att utbyta
information
• Kan/ska skrivas ut till patienten
• Meddelande till vård och omsorg (MVO) skickas istället för Vårdbegäran/
Planeringsmeddelande
• Datum på utskrift på MVO saknas.
• Tydlighet i Planeringsmeddelandet eftersöks
• Vill kunna se vilken profession som skriver vad ex fysioterapeut/ arbetsterapeut,
dietist. Viktigt för rehab i kommun/PV att veta att det är sjukhusets rehab. personal
som skrivit.
Tips: tryck på rubriken så syns vem som skrivit vad.
Tankar hur meddelande Planering ska se ut mailas till Marita Wiklund, som sitter i denna
arbetsgrupp.
Översyn av supporten till SAMSA
Sara Woxneryd projektledare ska se över supporten för SAMSA. Vill ha namn på personer i
verksamheten som hon kan intervjua.
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Utvecklingsgruppens representanter för respektive sjukhus, kommun och primärvård
meddelar Sara W. namn.
7. Hospice
SU informerar att fortsättningsvis kommer SU att följa rutinen. Detta innebär att patienter
som är folkbokförda i Göteborg kommer att bli utskrivningsklara i väntan på Hospice. Denna
information har varit uppe i LGS.
8. Läkemedel
SU informerar om att rutin ang. Läkemedel som togs upp vid förra mötet, är en SU intern
rutin som inte behöver samverkas.
9. Bemanning påskhelgen
Partille kommun och Mölndals stad gjorde förberedelser dels innan och dels efter
helgdagarna. Det verkar även som det var färre inläggningar under påskhelgen på SU.
Planerat utskrivningsdatum blev ofta framflyttat till efter helgdagarna. Finns flera orsaker till
detta.
10. Driftstopp i SAMSA 15 maj
15 maj kl 16.30 kommer det bli driftsstopp i SAMSA, då en ny patch kommer att driftsättas.
Innehållet är inte klart ännu, men rättningar av buggar samt en del som rör SIP är med.
11. Information från det regionala arbetet. – Månatlig statistik se PP som bifogas
12. Skaraborgs modellen
På nästa möte 21 maj deltar Adam Krantz och Krister Bergqvist (via SKYPE) från
Vårdsamverkan Skaraborg för att diskutera deras modell se tidigare utskick.
13. Halland har en annan rutin. Finns olika meningar om hur deras rutin fungerar. Helen Ström
kontaktar dem och återkopplar på nästa möte.
14. Mötet 11 juni kommer att handla om planering inför hösten
- Planering inför sommaren
- Ha samverkansdialoger - vad fungerar bra och mindre bra. Ordförande bokar
lokaler.
- Boka mötestider höst
15. Digitaliseringskonferensen Högskola i Väst 28 maj
http://www.vastkom.se/5.170827ac169d8ecd2245227f.html
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