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Agenda Samordnad hälsa, vård och omsorg
2021-03-24
Tid: 08.30 - 12.00
Plats: Microsoft Teams
Sekreterare: Robin Ahlm
Sammankallande
Robin Ahlm, Processtöd kommun

Närvarande
Krister Bergkvist, Processtöd SkaS – del av mötet
Angelica Engman, Processtöd PV
Gunilla Garp, Ordförande Norra Superkontaktombudsgruppen -förhinder
Anette Friman, Ordförande Södra Superkontaktombudsgruppen
Margareta Liljegren, Ordförande Västra Superkontaktombudsgruppen
Birgitta Engström Walander, Patientsäkerhetsgruppen

Informationsärenden
1. Föregående minnesanteckningar
Läggs till handlingarna
2. Rapport till och från SKO-grupper
Alla
Slutet på april kommer möten hållas
a. Frågan om notifieringar vid SIP – använd SparaSänd. PP?
Budskapet är sparasänd. Återkoppla på SKO-möten om SKO har sett filmen!
b. Information vid utskrivning
MedControlPro gör att vi arbetar med avvikelser på ett annat sätt och det gör
att man ser brister i den egna parten och större lärande ifrån avvikelser.
Margareta ej heller hört något ”nytt” om information vid utskrivnings-frågan.
Frågan hålls levande på SkaS. Uppmanar till dialog runt varje ärende. Får inte
fastna i ”regler” utan se till individen. Kan man ta upp frågan på SKO-möten
utan att frågan kantrar och ger slagsida till nackdel för SkaS/VGR – Kan man
ställa frågan så att alla svarar utifrån vad de kan göra bättre i sin egen
organisation. Margareta har gjort en övning tidigt där man bara fick granska
sig själv kritiskt. Man kan skriva ”vänligen uppdatera…”.
c. Angelica skickar med en punkt: revidering av HoS-avtalet och specifikt
delprojket 4 som rör revidering av ”riktlinje för trygg och säker in- och
utskrivning….” Inspel från superkontaktombuden i sin vardag. Revideringen
ska vara klar till hösten/vintern-21
d. Dokumentationen i SAMSA – upplevs på SkaS att man skriver svar men att
det inte läses? – denna punkt får vänta till nästa gång
3. Lista med kontaktpunkter – att betrakta som en reservrutin.
Robin

www.vardsamverkan.se/skaraborg

2

4. SIP i Skaraborg
Robin
a. Uppdatering på hur aktiviteten SIP inom handlingsplan psykisk hälsa
fortskrider i Skaraborg
SIP-utbildningar pågår – 650 anmälda ca. planer på att göra detta igen i höst.
Utifrån medel i länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa slå ihop områdena
SIP och samverkanskompetens och rekrytera en koordinator som kan utbilda i
SIP och ”smörja” samverkan lokalt.
Diskussionsärenden
1. Rehabfrågan

Robin

SHVO:s processtöd har tagit fram en rapport om frågan. Rapporten presenteras på mötet och
medföljer agendan som bifogat utkast. Diskussionen rör vidare hantering av frågan
Ant: Bildspelet är användbart.
HoS-avtalet, rehabfrågan är högst levande och ett underprojekt har tillsatts för att förtydliga
dokument om gränsdragning. Finns en hel del otydligheter. En partsgemensam grupp kommer
tillsättas men VGR behöver också titta på detta internt vad gäller specialist kontra primärvårdsnivå.
Exv står sahlgrenska för sjuksängar.
Margareta vill få in frågan om att ”vi blir tillagda alldeles för sent”. Frågan har följts av vpl-teamet
om när rehabmottagningen blir tillagd
Frågan är oerhört komplex och kopplar starkt till alla andra frågor inom området!
Beslut: Färdigställa bildspel och rapport och publicera på vår hemsida och sprida brett (MAS-nätverk,
dialogtorsdagar mm). Invänta verksamheternas reaktioner- bildspel tas med till till SKO-mötet i april!
2. Strategisk plan vårdsamverkan

Angelica

Varje samverkansgrupp har fått i uppdrag att ta fram tre prioriterade områden som gäller hela
vårdsamverkan inför att den strategiska planen revideras.
Värkarbete angående prioriterade områden. Tre av sex väljs ut och processtöden kommer skicka ut
ett förslag på mätbara mål kopplade till dess.

Övriga frågor
1. Korttid i planeringmeddelande (Margareta L)
Om patient och anhöriga önskar korttid måste det få framgå i SAMSA? Alla funderar till nästa gång
om input i frågan.
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