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Minnesanteckningar
Ärende

UG Samverkan vid in- och
utskrivningsprocess

Datum

2020-08-27 kl. 15.00 – 17.00

Plats

Skype möte

Närvarande
(√)

Eva Öhrvall, ordförande
Privat primärvård
Agneta Lindberg
Alingsås lasarett inkl. Rehab
Lotta Jonzén
Kommunal Hälso- och sjukvård
Henrik Isaksson
Offentlig och privat Rehab
Tanja Mattsson
Socialförvaltningen
Karolina Wolmhag
Delregional samordnare

√
√
√
√
√
√

Hanna Huhtamo, vice ordförande
Offentlig primärvård
Jennie Norlander
Alingsås lasarett inkl. Rehab
Marianne Fransson
Öppenpsykiatrin
Ann-Christin Snygg
Södra Älvsborgs sjukhus
Birgitta Strandin
Socialförvaltningen
Lena Arvidsson
Processledare SAMLA

√
√
√

1. Välkommen, presentationsrunda
Eva Öhrvall hälsar välkommen.
2. Förslag till beslut: Ordförandeskapet i UG fortsättningsvis
Förslag att Agneta Lindberg väljs till ny ordförande och därmed går Eva Öhrvall som
ordförande till UG Äldre. UG Samverkan vid in- och utskrivningsprocessen bifaller detta.
Byte av ordförande sker från oktober månad. Diskussion i gruppen att det behöver klargöras
hur rotationsordningen för ordförandeskap ska vara.
3. Föregående minnesanteckningar 2020-05- 14
Inga övriga synpunkter eller tillägg. Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.
4. Lägesrapport – laget runt
Lerums kommun – upplevt lägre inflöde på sjukhus. Har gott om plats på korttid och därmed
kan den enskilde komma hem direkt när hen är utskrivningsklar från slutenvården. Inga
misstänka covid-19 smittade i nuläget och sjukfrånvaron är normaliserad hos personalen.
Alingsås kommun – processen upplevs ha klarats av väl. I nuläget lite problem med tillgång
på korttidsplatser då växelvården är stängd. I dagsläget är det många enskilda på
korttidsboende med svår demens som är i kö till SÄBO. Ansträngt på vissa enheter hos
personalen.
Rehab – överlag ganska så bra. Farhåga att det skulle bli mycket vård av individer med
postcovid-19, men så är inte fallet utan det är snarare få patienter som går ut i primärvårds
rehab. Inför varje UG stämmer Henrik av med kollegor, både offentlig och privat rehab.
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Närhälsan – överlag varit bra under sommaren. Vissa enheter haft personalfrånvaro, och
lång svarstid vad gäller provsvar.
Privat vårdcentral – instämmer med Närhälsans synpunkter. Märker av att det har varit
färre in- och utskrivningsärenden.
Alingsås kommun, socialförvaltningen – Haft en lugn sommar, haft betydligt färre in- och
utskrivningar.
Alingsås lasarett – Har haft en beredskap för att vårda covid-19 patienter sedan i våras.
Tycker att det varit gott samarbete. Under sommaren har primvården haft lägre deltagande
i planeringsmöten. Patienter i IT-tjänst SAMSA visar att många av patienterna varit sjuka och
haft stort omsorgsbehov. Lasarettet ska nu börja ta hand om vård som varit pausad sedan
pandemin startade.
5. Diskussion: Processtatistik
Information om att ”Information vid utskrivning” är borttaget i IT-tjänst SAMSA och
dokumentationen finns nu istället under planering.
Antal inskrivningsmeddelande sjönk drastiskt i april månad men ses nu ökat något. Kan det
vara så att under perioden april - juli skrevs bara de individer in som verkligen var i behov av
slutenvården?
Agneta informerar om att när trycket blir stort på varje avdelning att dokumentera i ITtjänst SAMSA så klarar de inte av detta med den personal som finns idag, Agneta informerar
att detta är ett förbättringsarbete för lasarettet. Lotta fyller i att detta har kommunen märkt
av: avvikelser har ökat och de har identifierat mönster.
Lena informerar att i hela regionen nu har många möten på distans och inte så många
fysiska möten. Hur ska vi behålla detta och arbeta ännu bättre?
6. Handlingsplan med aktiviteter 2020
- In- och utskrivningsprocessen – Karolina återupptar arbetet med processen.
- Pausa Samverkansdialogen – Dialogen pausas och planeras återupptas till våren 2021.
Karolinas arbete med in- och utskrivningsprocessen ersätter samverkansdialogen.
- Förslag öppenvårdsprocess – Karolina presenterar utkast till rutin. Utkast skickas ut på
remissrunda efter dagens möte. Remissynpunkter ska inkomma senast 1/10 som
Karolina sedan sammanställer till nästa UG. På nästa UG sker beslut om rutinen och från
när den ska börja gälla. Karolina får även uppdrag att lämna en förslag/analys av
implementeringsarbetet. Diskussion om att vi får vara ödmjuka inför detta
implementeringsarbete.
- Vårdbegäran – SIP
Diskussion som tidigare varit uppe men lyfts åter. Det handlar om att det görs olika i
Alingsås kommun och Lerums kommun huruvida man vill ha en vårdbegäran eller ej
innan SIP. I Alingsås kan planeringssjuksköterska skicka en kallelse till SIP utan
vårdbegäran men i Lerum vill man ha en vårdbegäran innan SIP.
Information om att 80 % av förberedelsearbetet ska ske innan kallelse till SIP. Frågan
behöver arbetas med lokalt, vilket Lerums kommun gör med vårdcentralerna i
kommunen, behöver vi göra lika? Vid dagens möte anses att vi inte i nuläget behöver
arbeta i UG med frågan.
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7. Avvikelser i samverkan
Information om att nu är även kommunerna med i MedControl Pro, det regionala IT-stödet.
Karolina och Lena kommer vara administratörer samt kontaktpersoner regionalt.
Mailutskick kommer gå till samtliga som kommer vara ärendeansvariga.
Utbildning till ärendehanterare i medkontrol är inplanerat till 10/9.
Information från Lotta att tre trender ses när de har analyserat avvikelser. Dessa är:
- Att inga epikriser finns färdiga när patient kommer hem och inte heller
läkemedelslista vid ett antal tillfällen
- Att läkemedelslista inte stämmer, man ändrar inte i pascal. Vad ska vi göra?
- Att lasarettet glömt att ta bort infarter (ex. venflon) när patient kommer åter till
kommunen.
Agneta svarar att man inte har följt rutinen och hon tar med sig denna information.
8. Övriga frågor
Alingsås kommun lyfter att de under året haft flera individer som ska hem från slutenvården
men där det är en sanitär olägenhet. Information kring detta har framkommit sent i
processen. Hur kan information framkomma i ett tidigare skede? Alingsås kommun tar
kontakt med Lerums kommun för råd och kunskapsutbyte i frågan.
9. Information till samordningsgruppen
Val av ny ordförande samt att vi har klarat in- och utskrivningsprocessen bra trots
pandemin.
10. Viktigaste punkterna från mötet
- Överlag en god samverkan
- Att vi återupptar arbetet runt slutenvårdsprocessen
- Avvikelserutin i samverkan
11. Punkter på nästa möte
- Vid nästa UG ska det vara fysiskt eller digitalt möte? Lena och Agneta samordnar det
- Öppenvårdsprocessen rutindokument – beslut
- Status runt arbetet med in- och utskrivningsprocessen
- Avvikelser i samverkan

Nästa möte är den 8 oktober 2020 kl. 13.00 – 15.00

Vid anteckningarna
Karolina Wolmhag, delregional samordnare
Lena Arvidsson, Processledare

