Minnesanteckningar
Utvecklingsgrupp SAMSA
Datum: 2019-05-21
Närvarande: Gisela Fridstedt, Marita Wiklund, Eva Kärrbrand, Micael Marcussen,
Helen Ström, Marie Blixt, Carina Waltilla, Björn Gunnarsson, Cecilia
Axelsson, Harriet Kvarnhage, Karin Tidlund, Sara Andersson, Solveig
Högberg, Shahin Khoshnood, Anne-Charlotte Larsson och Zofia SimsonDelauzon

Plats:

Konferensrum Rydberg, Kronhusg 2F.

Tid:

Kl. 08.30 -12.00
Ordförande: Björn Gunnarsson
Sekreterare: Harriet Kvarnhage

1. Dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg.

2. Föregående mötesanteckningar
Minnesanteckningarna godkändes och publiceras på Alfresco och Vårdsamverkan.
3. Ny medarbetare
Zofia Simson-Delauzon, processledare temagrupp psykiatri, ersätter Cecilia Axelsson.
4. Övriga frågor
Inkommen fråga från Tina Forsgren Verksamhetschef Vård och Omsorg i Härryda
kommun, angående personer som behöver skickas in till sjukhus och inte har HSV men
SOL-insatser, hur görs det med vårdbegäran? Tidigare har ju omvårdnadsmeddelandet
använts, vilket inte används i dagsläget. Diskussion i gruppen, det finns inget annat än
vårdbegäran i nuläget.
Partille kommun förberedde en pilot att låta ett hemtjänstområde göra vårdbegäran.
Som grund gjordes en mätning kring antal brukare med enbart SoL-insatser som
hemtjänsten hjälper till sjukhus. Mätningen visade att det är sällsynt och bedömningen
blev att det är för få i förhållande till antal undersköterskor som skulle behöva utbildas.

Närhälsan Rehab Vad gäller att bevaka SAMSA 3 ggr/d och det sällan finns något att
åtgärda i Rehab inkorgen, ställs frågan- finns någon meddelande hantering så det plingar
till/funktionsbrevlåda som kan testas? Det finns en meddelande funktion, enligt SU som
de kan pröva. SU kontaktar VGR-IT.

Göteborg Stad - Avvikelseblanketten-brister i Samverkan behöver ses över, AnneCharlotte L. efterfrågar förslag från verksamheterna på hur den skulle kunna utformas.
Viktigt att verksamheterna är med och påverkar. Lämna förslag/maila, tankar och idéer
för att förbättra och utveckla avvikelse blanketten till Anne-Charlotte L.
5. Skaraborgsmodellen
Adam Krantz, Förvaltare SAMSA för Skaraborgs kommuner - Processledare Samverkan
vid in- och utskrivning från sluten Hälso- och sjukvård och via Skype Krister Bergqvist
SAMSA-förvaltare Skaraborgs Sjukhus informerar om Skaraborgs modellen. Presentation
från Skaraborg.
6. Statistik
Dialog om hur verksamheterna tar del av statistiken, viktigt att resultatet sprids och
analyseras.
7. Forskningsprojekt.
Anne-Charlotte skickar en länk från ett gemensamt forskningsprojekt SU och Mölndals
stad.
8. Mötet 11 juni kommer att handla om planering inför hösten
- Samverkansdialoger planeras till 16/10, 4/11 och 19/11- där huvudtemat är
effektiv planering, SIPar och vårdbegäran. Björn har skickat doddlelänk så där
kan var och en anmäla sig vilka datum som passar.
Inbjudan till Samverkansdialogerna skickas ut i juni därefter skickas påminnelse.
- Fastställa datum för mötestider i höst, Björn mailar förslag.
- Fastställa UG SAMSA handlingsplan och sammanfatta delårsrapport.

Solveig H/Göteborg stad informerar from nu så arbetar hon 50% på sin tjänst och 50%
med FVM-projektet.

