Minnesanteckningar
Utvecklingsgrupp SAMSA

Datum: 2018-11-27

Närvarande:

Gisela Fridstedt, Marita Wiklund, Micael Marcussen, Helen Ström,
Marie Blixt, Solveig Högberg, Karin Tidlund, Carina Waltilla, Björn
Gunnarsson, Cecilia Axelsson, Sara Andersson, Shahin Khoshnood,
Yvonne Hedegärd, Eva Kärrbrand, Jeanette Andersson (inbjuden)

Förhindrade:

Anne-Charlotte Larsson (adjungerad)

Tid:

Kl. 09.00 -12.00

Mötespunkter
1. Inledning – sekreterare för mötet Solveig Högberg
2. Jeanette Andersson Processledare Västkom. Information från Regional
samverkansgrupp
I den regionala samverkansgruppen representerar Jeanette kommunerna och jobbar
tillsammans med Lena Arvidsson som representerar VGR. Från vårt samverkansområde
är Björn Gunnarsson och Cecilia Axelsson representanter.
PowerPoint-presentation bifogas anteckningarna
3. Föregående minnesanteckningar 2018-10-30
Godkändes med kommentar att vi ska använda för- och efternamn eller organisation.
4. Laget runt – stående punkt
SU – Det känns som det har blivit lite mindre frustration och man tänker framåt.
Upplever primärvård och kommun som mer engagerade. Dock, Planeringsmeddelandet
ifylls inte som det borde och det är svårt att se vilka beslut som fattas. Mycket av det
som nu skrivs i Adm.meddelande borde stå i Planeringsmeddelandet. IFO/FH avslutar
inte ärenden som de borde.
Primärvård – Snabba utskrivningar med undermålig information i Info vid utskrivning.
Upplever att det blir flera återinskrivningar i onödan. Checklistan inte så bra ifylld.
Kommun – Det har varit fokus på hur man ska lösa bemanning på jul och nyår. Olika
lösningar i stadsdelarna i Göteborg. Problem med att få planeringsmöten på SU Mölndal,
vi tolkar riktlinjen väldigt olika.
Mölndal stad upplever det svårt att ha en dialog i SAMSA, då processen är så
snabb/kort. Behov av planeringsmöten känns viktigt.
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Partille kommun får många ärenden i fel enheter, alltså inte i INKORG. Vill genomföra
pilot med att hemtjänst ska skriva i Vårdbegäran, men först måste ärenden komma till
rätt inkorg innan ytterligare en enhet öppnas.
Beslut: Alla kontrollerar hur många ärenden som kommer till fel enhet – det vill säga
inte till INKORG. Diskussion igen nästa möte.
Slutledning – Hur ska vi hitta bra lösningar på hur vi ska jobba bättre tillsammans? Vi
kanske ska ha utbildningar i trepart, vilket varit lyckosamt tidigare? Har vi rätt
strukturer för vart vi ska vända oss och att beslut fattas? Är NOSAM en lösning, om
sjukhusen bjuds in?
Björn Gunnarsson föreslår en heldag i början av 2019 där vi kan diskutera frågorna och
planera Samverkansdialoger för våren.
5. SAMSA- bemanning jul och nyår - tidsomfattning-vilka yrkeskategorier?
Det pågår planering för bemanning för några verksamheter och några är klara.
Deltagare på Julfika: Marita Wiklund och Carina Waltilla är med på SU, Gisela Fristedt är
med på Mölndal och Kjell Klint (systemsamordnare) ska tillfrågas om att vara med på
Östra.
6. Förslag på frågor till återrapport från varje delregional vårdsamverkan.
Björn Gunnarsson skickar ut förslaget och vill ha in synpunkter och tips senast 7
december. Han sammanfattar och återkopplar till gruppen.
7. Nationell patientöversikt (NPÖ)
SITIV har beslutat om ett projekt för ökad användning av NPÖ gemensamt för
kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Det finns en samordnare
Siv Torstensson anställd på GITS för uppdraget.
I nästa uppdatering av SAMSA kommer vi att ha möjlighet till uthopp till NPÖ. Åtkomst
gäller för legitimerad personal och det krävs ett avtal med Inera.
8. Avvikelser i samverkan
Vi saknar en gemensam rutin, för att vi ska veta vilka avvikelser som finns och utifrån
det jobba vidare med problemen. Hur ska vi lösa det?
9. Mötestider 2019
Björn Gunnarsson skickar ut kallelse på möten, ett varje månad fram till och med juni
2019.
10. Information från Temagrupperna
Inget att rapportera
11. Övriga frågor
• Remiss hälso-och sjukvårdsinsatser – Jeanette Andersson föreslår att frågan
lyfts till den regionala koncernledningen, för ett enhetligt arbetssätt.
•

Egenvård – remissen funkar inte så bra från Primärvården och slutenvården
skriver bara om de har uppföljningsansvar exempelvis vid ordination
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respirator. Socialstyrelsen ser över processen Egenvård och kommer med en
remiss 2019.
•

Samverkansdialoger till våren – Vi börjar med att boka lokaler och fortsätter
diskutera innehåll i början av 2019.

•

Utökad hemtjänst Partille – Frågan gällde planeringsmöten och diskuterades
tidigare i ”laget runt”. Eftersom vi i verksamheterna har olika syn på när/om
planeringsmöten, finns en önskan om att det lyfts till en ”högre nivå” för något
slag av principbeslut.

•

Rutin för korttidsboende och annan vårdcentral – Boendesamordningen i
Göteborg, som sköter alla placeringar till korttidsboenden, planerar en lokal
rutin att skriva information i Adm.meddelande. Bland annat ska de skriva
information om boendet och vilken vårdcentral som boendet har avtal med.
Rutinen är inte klar, så testen blir förmodligen i början av 2019.

•

Hur riggar privata vårdcentraler inför jul och nyår? – Sara Andersson
rapporterar från ett möte med Primör (org. för privata vårdcentraler). Enligt
dem finns det inte något uppdrag att bemanna röda dagar/helgdagar. Frågan
om hur privata vårdcentraler ska tillämpa SAMSA och rutinen dessa dagar är
lyft till Ann Söderström (Hälso- och sjukvårdsdirektör)

•

Asylsökande i behov av hemsjukvård – en rutin ska skrivas på SU, därför
ställdes frågan vem ska SU kontakta i dessa ärenden. I SUs rutin kommer
följande stå:
För asylsökande som bor i privat boende och som behöver insatser från
hemsjukvården efter utskrivning, ska sjukhuset kontakta den kommun där
patienten vistas. Kommunen får sedan skicka fakturan till Enheten Asyl- och
flyktingfrågor i hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

•

Frågor kring SIP från Mölndals stad – När ska en SIP göras? Varför görs så få?
När kan det ske på sjukhuset?
Fortsatt arbete med frågorna behövs och det finns pengar för
utbildningsinsatser. Mötesledarutbildning SiP kommer att arrangeras våren
2019. Mer information finns på vardsamverkan.se Att hitta personer som ofta
söker vård, kan vara en del i frågan om vilka som behöver en SIP.

•

Vårdbegäran – det skrivs betydligt färre Vårdbegäran från Äldreboenden och
Korttidsboende. SU:s representant har efterforskat i systemet och från de som
kommer från boenden saknar 60% Vårdbegäran och resterande 40% är
knapphändigt ifyllda.

12. Mötet avslutas
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Vid anteckningarna: Solveig Högberg
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