Minnesanteckning uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan
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Närvarande:
Sonja Nilsson, Linda Augustsson, Ingela Thorell, Jenny Karlsson Nylén, Marie Elm,
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§ 1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Detta är årets första möte och
förhoppningen är att samtliga deltagare är laddade inför årets arbete och utmaningar.
§ 2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
Charlotte Bliesener Falkenström är sekreterare på mötet. Minnesanteckningarna kommer ut
så snart som möjligt och vi får hjälpas åt att justera anteckningarna.
Föregående minnesanteckningar godkändes och återfinns nu på hemsidan.
Även årets möten får symboliseras av vår bild som bland annat står för fridfullhet, tydlighet,
möjligheter med mera.
§ 3. Information ifrån olika grupperingar;
Styrgrupp närvård: Bland annat informerades det om att avvikelsedefinitionen ej gick
igenom men att justeringar nu är gjorda och ska upp på nytt för beslut, den 31 januari 2020.
Likaså är det svårigheter inom psykiatrin, kopplat till utskrivning ifrån sluten hälso- och
sjukvård. Berörda parter har dock bokat möten med varandra. Workshop för mötesledare
önskas och bör planeras, så snart som möjligt.
För mer information se bifogat protokoll.
SAMSA-grupperingarnas information:
Enligt beslut, efter förslag från denna grupp, kommer SAMSA-grupperingarnas
representanter att bjudas in till uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan för dialog och
informationsöverföring. Då få möten varit och genomförts sedan föregående möte i
uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan (12 dec) bjöds inte SAMSA-grupperingarnas
deltagare in till detta möte. De har dock via mail fått frågan om de har någon
problemformulering som de önskar lyfta eller informera om och ingen har inkommit med
någon kommentar.
AU-rutin har dock haft två möten, sedan den 12 dec 2019. Jessica Ek, SIP-samordnare i länet
medverkade båda gångarna. Syftet med de båda mötena har varit att se hur den nya riktlinjen

kring SIP kan anpassas till rutinen kring lagen om samverkan vid utskrivning ifrån sluten
hälso- och sjukvård. Fast vårdkontakts roll tydliggörs och stärks.
Återigen konstateras det att många frågor är identiska i de olika mötesforum som vi har,
vilket bland annat skapar förvirring kring beslut samt ledning och styrning.
Information ifrån SAMLA: Ingen information fanns att delge. Vi kommer dock inte
genomföra utbildningar ihop med SAMLA, kring patienter med komplex problematik, efter
Styrgruppens beslut den 13 dec.
På nästkommande möte i uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan följer vi upp huruvida
Cathrine Karlsson hinner att vara med i AU-utveckling. Det är viktigt att vi påtalar att
distansmöten är att föredra och att de IT-tekniska lösningarna utvecklas och fungerar.
§ 4. Genomgång av läxor/uppdrag
Viss information redovisas under denna punkt, för mer information se bifogad
handlingsplan. I handlingsplanen gestaltas grupper, tidsperspektiv, uppdrag osv. Då felaktiga
tidsperspektiv angetts till 2019 istället för 2020, justeras detta i uppdaterad plan.
Diskussion fördes gällande hur stort underlaget för SIP bör vara, vid utskrivning ifrån sluten
hälso- och sjukvård. Det finns dock svårigheter i detta. Närhälsan har sett att antalet
”planeringsmöten” som genomförts var fjärde vecka från v 6–42, påvisar en variation med
som lägst 33 st möten genomförda mot 58 st bokningar som högst. På fredag eftermiddag
genomförs inga möten. Hälften av samtliga möten kunde ha uteblivit om vi istället använt
oss av systemet. Det är svårt att avgöra vilka av dessa planeringar som kunde varit eller
skulle ha varit en SIP. Svenljunga gör i dagsläget en satsning på att använda systemet mer
och på att få till processen på ett bättre/effektivare sätt. I och med detta bör antalet fysiska
möten minskas. Målet är med andra ord att föra en professionell dialog i SAMSA. SAMSA
används alltså som ett informationsutbytesmedel, där målet är att skapa en trygg och säker
hemgång för den enskilda individen.
Uppföljning av SIP genomförd i hemmet bör ses över, då det upplevs onödigt. Formerna för
detta ska dock ses över regionalt. Det är viktigt att vi förstår processerna och att vi
kontinuerligt går tillbaka till hur, vad och varför vi gör och ska göra någonting. Vi ska alltid
sätta patienten och dennes behov i centrum.
Dokumentet kring säker hjälpmedelsförskrivning vid utskrivning ifrån sluten hälso- och
sjukvård är justerat och Styrgruppen fattar beslut kring dokumentet den 31 januari.
Laget runt genomfördes i syfte att utvärdera jul och nyår 2019. Syftet med utvärderingen är att
skapa ett underlag för beslut till påskens arbete 2020. Det kan sammanfattningsvis konstateras att
jul och nyår har fungerat bra i vårdövergångarna. De brister som dock framkommer, exempelvis många
och långa möten, bristande och felaktig information, saknaden av deltagande i möten från vissa aktörer,
dubbelbokningar, olika syn på behovet av korttidsboende, saknaden av vissa läkemedel och läkemedelslistor
och checklistor hade inte varit annorlunda om vi hade arbetat fler dagar. Bristerna kunde ha hänt när som helst.
Det har varit positivt för sjukhuset att ha ett direktnummer till en sjuksköterska i Borås Stad.
Utifrån upplevelsen av att det ändå har fungerat väl och att samverkan varit bra föreslår uppdragsgrupp
Vårdövergång i Samverkan att vi inte ska arbeta några extra dagar under påsken 2020. En bra planering måste
till innan och efter ledigheten, i enlighet med tidigare beslut.

Inbjudan till Workshop den 2 april har skickats ut och återfinns på Närvårdssamverkans hemsida.
En planering behöver göras och Styrgrupp närvård behöver påminnas om dagen. Målgruppen är definierad i
inbjudan men upplägget behöver planeras. Det vore önskvärt om de som arbetar med ”mötesledning” även
kom denna dag. En viktig fråga i sammanhanget är; Vem är mötesledare? Punkten om workshop för mötesledare
flyttas till handlingsplanen för uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan. Uppdragsgrupp Vårdövergång
i Samverkan ses igen den 28 feb och då ska Charlotte B Falkenström ha sett över antalet anmälda till dagen.
Bengt Hilmersson, ordförande i Delregionalt Politiskt Samråd (DPS) kommer att hålla i Spridningskonferensen.
Förberedelser och planering av Spridningskonferensen den 23 januari genomfördes. Vi gick bland annat
igenom föreslagna frågeställningar och presentationsunderlag. Sonja Nilsson inleder och avslutar punkten.
Bilder kommer att justeras/bytas efter önskemål. Samtliga känner sig nu redo att genomföra dagen. En viss
farhåga lyftes kring tidsperspektivet för paneldialogen, då tiden upplevdes för lång. Sonja förlänger
inledningen och bakgrundspratet och påtalar även lagens tre processer.
Dokumentet gällande förslag på checklista gällande vårdbegäran ska kompletteras med en mening
kring brytpunktssamtal och ska därför på nytt beslutas av Styrgruppen.
§ 5. Listan på saker att omhänderta
På listan återfinns problematiken kring liggande transporter och där ingår Svenljungas MAS i ett regionalt
nätverk kring detta. Inga möten har ännu hållits men gruppens uppdragsbeskrivning ses över.
§ 6. Övriga frågor
Det är under punkten övrigt som vi tar hand om de verksamhetsnära frågorna.
Inga nya resultat har kommit kopplat till Lagen om samverkan vid utskrivning ifrån sluten
hälso- och sjukvård.
Ingen ny sammanställning för avvikelserna har hunnit göras. En årsrapport sammanställs just
nu i syfte att redogöra för årets samtliga avvikelser. En noggrannare analys ska också
genomföras. På nästkommande möte i uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan får vi
diskutera och gå igenom beslutad rapport.
Det har anställts brukarkoordinatorer i länet, en ifrån brukarorganisationen NSPHiG
(Nationell Samverkan för psykisk hälsa i Göteborg och i Västra Götaland) och en
tjänsteperson ifrån Närvårdssamverkan i Göteborg. Den sistnämnda personen samfinansieras
av samtliga vårdsamverkansarenor. Syftet med koordinatorerna är att få igång ett reellt
brukarinflytande i hela VG. Styrgruppen har rekommenderat samtliga uppdraggrupper att
bjuda in koordinatorerna för dialog liksom för att se i vilka frågor brukarrepresentanter är
viktiga. Uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan ser i dagsläget inget behov av att bjuda
in brukarkoordinatorerna, då ordförandena i uppdragsgrupperna möter
brukarkoordinatorerna i ett inledande skede.
Tranemo är nu, som sista kommun med i NPÖ (Nationell Patientöversikt). En övrig fråga
inkom kring inhämtande av samtycke, liksom hur ingången till SAMSA är.
En vädjan gjordes om att använda de överenskomna mötestiderna. Främst görs avsteg inom
psykiatrin.
Hur ställer vi oss kring att mötestider ändras? Vem har rätt att byta tid? Behovet av en
gemensam kalender påtalas på nytt. Vi måste vara ödmjuka för varandra och också minska

mängden möten. En viktig fråga i samband med behovet av fysiska möten, är hur vi
resonerar med patienten kring dennes hemgång.
Samtliga verksamheter kom inte med i SAMSA, som beslutat vid årsskiftet 2019–2020 och
Styrgruppen vill inte fatta något nytt beslut om införandedatum. Målet är ännu att alla ska
med. Det finns en problematik i att skolan ej är representerad i Styrgruppen för
Närvårdssamverkan.
§ 6. Avslut
Ordförande tackade för mötet. Nästa möte är den 28 feb 2020 kl 08.30-12.00.

