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Minnesanteckningar
Ärende

UG Samverkan vid in- och
utskrivningsprocess

Datum

2020-11-26 kl. 15.00 – 17.00

Plats

Skype möte

Närvarande
(√)

Agneta Lindberg, ordförande
Alingsås lasarett
Eva Öhrvall, ordförande
Privat primärvård
Lotta Jonzén
Kommunal Hälso- och sjukvård
Henrik Isaksson
Offentlig och privat Rehab
Lena Arvidsson
Processledare SAMLA
Karolina Wolmhag
Delregional samordnare

√
√
√
√

√

Hanna Huhtamo, vice ordförande
Offentlig primärvård
Birgitta Strandin
Socialförvaltningen
Jennie Norlander
Alingsås lasarett inkl. Rehab
Marianne Fransson, deltar del av
mötet
Öppenpsykiatrin
Maria Glemfelt
Södra Älvsborgs sjukhus

√
√
-

√

√

1. Välkommen, presentationsrunda
Agneta Lindberg hälsar välkommen och hälsar Maria Glemfelt som representerar Södra
Älvsborgs sjukhus välkommen. Maria arbetar som verksamhetscontroller på sjukhuset och
är också ansvarig som delregional SIP samordnare i S. Älvsborg.
2. Föregående minnesanteckningar 2020-10-08
Inga övriga synpunkter eller tillägg. Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.
3. Information till samordningsgruppen
Diskussion kring psykiatriprocessen och i vilken UG den hör hemma och därmed
representantskapet i UG. Förslaget att psykiatriprocessen lyfts ut från UG Samverkan vid inoch utskrivningsprocessen till UG psykisk hälsa och missbruk bifalles. Karolina blir brygga
mellan grupperna då hon nu deltar i båda UG. Två representanter kommer att gå över till
UG psykisk hälsa och missbruk, Tanja från Alingsås kommun och Marianne från ÖVM
Alingsås.
Representationskap i UG In- och utskrivning har tidigare diskuterats. Birgitta informerar att
hon har ett stort område att representera. Förslag vid dagens möte att utöka gruppen med
HSL i Alingsås kommun samt socialtjänst i Lerum. Kommunerna tar med frågan hem och
nominerar in personer till UG. Förmedla representanterna till Lena så att de blir inbjudna.
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4. Processtatistik
Statistiken ser fortsatt bra ut. Agneta informerar att Lasarettet ser enstaka individer som blir
kvar längre än vanligt. I Lerum är förklaring till detta Covid-19 smitta på korttidsboende. I
Alingsås kan en förklaring vara att samordnare på korttids inte längre är på plats. Till nästa
UG önskas en mer fördjupad diskussion om statistiken. Karolina och Lena gör en mer
djupgående analys som underlag till nästa UG.
5. Handlingsplan med aktiviteter 2020
Genomgång av handlingsplanen med dess aktiviteter som uppdateras under mötet.
Några punkter från handlingsplanen förtydligas i minnesanteckningarna. Kopplat till
aktiviteterna finns nu en kommunikationsplan som förtydligar vad som ska ut i respektive
organisation via UG representanterna.
•

•
•

Slutenvårdsprocessen – diskussion om var är samsynen och behov av samma
målbild? Karolina fortsätter med sina arbetsgrupper för att identifiera områden som
ska förändras samt vad kan man förvänta sig från ingående parter – rollbeskrivning.
Planen är att nästa år 2021 innan sommaren vara igång med det nya arbetssättet.
Till mötet i januari tar Karolina fram ett förslag på tillämpning och
implementeringsplan
Öppenvårdsprocessen – utkast till rutin är klar, skickas nu ut på remiss. Bifogas med
anteckningarna för synpunkter. Rutinen kommer att beslutas på nästa möte i januari
2021
Läkemedelsrutinen utvärderas/revideras av samma arbetsgrupp som arbetade fram
rutinen

6. Lokal förvaltning av Samordnad Hälsa, vård och omsorg
Struktur kring den delregionala/lokala förvaltningen med uppdrag. Karolina ger på förslag
att en uppdragsbeskrivning för lokal förvaltning ska tas fram, vilket bifalles. Förslag på
uppdrag skickas med anteckningarna för beslut på nästa UG möte i januari 2021.
Kontaktlista med representanter som Karolina idag har för lokal förvaltning behövs ses över,
återkoppla till Karolina om den ska justeras/kompletteras.
7. Avvikelser i samverkan
Punkten hanns inte med vid dagens möte.
8. Övriga frågor
Punkten hanns inte med vid dagen möte.
9. Mötestider 2021

Samtliga i UG är eniga med att behålla torsdagar som mötesdag även 2021.
Lena skickar kallelse i Outlook och till första mötet i januari blir det ett Skype.
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10. Viktigaste punkterna från mötet
• Uppdatering av handlingsplanens aktiviteter
• Förändring av strukturen i UG då psykiatriprocessen flyttas till UG Psykisk hälsa
• Öppenvårdsprocessen
• Förändrat arbetssätt vid utskrivning och en plan för implementering
11. Punkter på kommande möte
• Diskussion kring processtatistiken utifrån levererat regionalt material
• Beslutsdokument; öppenvårdsprocessen, uppdragsbeskrivning delregional
samordnare och för den lokala förvaltningen

Vid anteckningarna
Karolina Wolmhag, delregional samordnare
Lena Arvidsson, Processledare

