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Minnesanteckningar
Ärende

UG Samverkan vid in- och
utskrivningsprocess

Datum

2019-03-27

Plats

Alingsås kommun, Socialförvaltningen Sidenvägen 7D Lokal: Krokanten

Närvarande
(√)

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

√
√
√
√

Hanna Huhtamo, vice ordförande
Offentlig primärvård
Henrik Jonsson
Alingsås lasarett
Marianne Fransson
Öppenpsykiatrin
Thomas Enochsson
SÄS
Lena Arvidsson
Processledare SAMLA
Ann-Sofi Medin
Delregional samordnare

√
√
√
√
√

1. Välkommen och presentationsrunda
Eva Öhrvall, privat primärvård tar tillfälligt över ordförandeskapet då Annette Olofsson, offentlig
primärvård är förhindrad att delta i dagsläget. Offentlig primärvård representeras av Hanna
Huhtamo som då är vice ordförande. Ordförande hälsar välkommen och en presentationsrunda.
2. Föregående minnesanteckningar 2019-02-26
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.
3. Samverkansdialog 10 april
Viktigt att vid dialogtillfället finns en tydlig målsättning för eftermiddagen och att samtliga parter
kan mötas kring gemensamma frågor. Delar av UG förbereder dialogtillfället med frågeställningar
utifrån vad som fungerar och vad kan fungera ännu bättre i samverkan. Inbjudan ligger på
hemsidan under nyheter. Viktigt att UG representanter deltar vid dialogen för att hjälpa till kring
rundabordsdiskussioner. UG tar hem och påminner om att anmäla sig, finns 80 platser och sista
anmälningsdagen är den 5 april.
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4. Dialog kring in- och utskrivningsprocessen
Det råder en begreppsförvirring kring vad som är en planering och vad som är SIP. Det blir ofta en
kallelse till ett planeringsmöte på lasarettet och då menar primärvården att det är en SIP.
Viktigast är att utgå från den enskildes behov och då är det viktigt med en bra information i ITtjänstens planeringsmeddelande. En kortsiktig planering med en avstämning inför utskrivning och
därefter en SIP i hemmet. Thomas berättar att de på SÄS har en pilot kring de patienter som
söker ofta. Sjukhuset tillfrågar då om samtycke till SIP och primärvården kallar därefter. Samtliga i
UG är överens om att det nya arbetssättet inte kommit på plats ännu. Viktigt med smidighet i
samverkan.
5. Information från det länsövergripande/regionala
Ann-Sofi Medin deltar på möten i Regional arbetsgrupp SAMSA och rapporterar till UG. Ann-Sofi
informerar om att det är mest diskussioner kring IT-tjänst SAMSA gällande prioriteringar om
vidareutveckling, leveranser, buggar mm. Lena informerar om att arbetet kring utdataportalen
fortlöper som planerat ev. klart till slutet av april. Fortlöpande kommer sammanställning
månadsvis av statistik från hela regionen sammanställt i en PP-presentation som publiceras.
Från 1 mars finns en länsgemensam SIP koordinator Jessica Ek anställd.
Kerstin Fredriksson från Lerums kommun rehab är utsedd till den regionala rutingruppen som är
ett AU till Regional arbetsgrupp SAMSA. Det behövs skrivas ett uppdrag till Kerstin för detta
uppdrag. Lena gör ett utkast till förslag.
6. Brukarrepresentation
Frågan bordläggs till nästa möte.
7. Handlingsplan med aktiviteter
- Rutin 2: parts kommunikation mellan hemsjukvård/primärvård. Dokumentet har reviderats
något och tas upp för genomgång under mötet. Den bedöms nu färdig och implementering
kan påbörjas inom kort när beslut är fattat.
- Läkemedelshantering i samverkan – AG behöver lite mer tid att korrigera efter synpunkter.
8. Avvikelser i samverkan
Henrik J berättar att han den senaste tiden hanterat avvikelser på Alingsås lasarett och att största
delen av dessa handlar om läkemedel. När rutinen för läkemedel i samverkan är klar tror han att
det kan bli tydligare. Viktigt uppmuntra medarbetarna att skriva avvikelser för att identifiera
systemfel så att vi kan göra förbättringar tillsammans. För att kunna identifiera förbättringar har
Lena gjort en gemensam portal i Alfresco där UG kan lägga in avidentifierade avvikelser i en
specifik mapp.
9. Övriga frågor
- Sluta faxa och använda NPÖ uppskjuten till 1 maj senast 15 maj
Orsak; en privat vårdcentral saknar fortfarande tillgång till NPÖ. UG utser en representant
från varje organisation att ta fram en rutin om när och hur faxrutin trots allt kommer att
behövas t.ex. vid egenvårdsremiss och läkemedelslista som idag inte finns i NPÖ.
-

Februari månads Indikatorer för Process statistik för samverkan vid in och utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård finns nu på hemsidan under fliken Uppföljning/statistik

-

Alingsås lasarett informerar om att söndagen den 14 april uppdateras hela deras
journalsystem

10. Viktigaste punkterna från mötet
1. Samverkansdialog 10 april
2. Handlingsplan med aktiviteter
3. Sluta faxa och använda NPÖ uppskjuten till 1 maj senast 15 maj
4. Avvikelser i samverkan
5. Dialog kring in- och utskrivningsprocessen
11. Nästa möte
Statistik och avvikelser
Nästa möte är den 25 april kl. 15.00 – 17.00 i Alingsås, Kungsgatan 9 lokal: Carl-Gustav

Vid anteckningarna
Lena Arvidsson
Processledare
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