Kallelse till UG SAMSA
Datum och tid:

2020-12-08 Kl. 08.30 -11.00

Plats och lokal:

Skypemöte

Mål och syfte med mötet:

UG SAMSA arbetsmöte

Mötesdeltagare:

Gisela Fridstedt, Marita Wiklund, Micael Marcussen,
Helen Ström, Marie Blixt, Carina Waltilla, Björn
Gunnarsson, Sara Andersson, Shahin Khoshnood,
Harriet Kvarnhage, Evelina Bredinger, Lisethe
Svanström, Sara Blomqvist, Katarina Eklund, Anna
Almqvist, Anne-Charlotte Larsson (adjungerad), Zofia
Delauzun, Agneta Bergkvist
Sekreterare: Harriet
Frånvarande: Frida Palm, Katarina Eklund

Mötet inleds:
Nya representanter hälsas välkomna
Lena Dahlkvist adjungerad från samsynsgruppen
Anna Almqvist systemförvaltare SU/M ersätter Marita Viklund/SU.
Marita Viklund och Sara Andersson avtackas vid dagens möte för mycket bra
samarbete!
Sara Andersson/Privata utförare Primör-ersättare inte klart i dagsläget.

Uppföljning av föregående möte
Tillägg till föregående minnesanteckningar.

Förtydligande angående patient med clinifeedingsond. Gisela har fått svar från chefläkare
Thomas Brezicka;
”Det finns inga formella krav på att det är en viss profession som får sätta clinifeeding sond,
d v s nasogastrisk sond för nutrition. Däremot måste den som gör det ha kompetens för
uppgiften, dvs ska ha god erfarenhet av att sätta en sådan sond och vara väl förtrogen med
proceduren och riskerna, samt hur man säkerställer att sonden ligger rätt. Att en
sjuksköterska på ett boende ska kunna sätta en sådan anser jag inte man kan kräva, och
det vore inte förenligt med hög patientsäkerhet om denna uppgift i allmänhet lades på en
sjuksköterska som inte har den reella kompetensen. Rimligen kan läkare inom HSV ha
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denna kompetens och kan ta ansvaret för att sätta en sådan sond. I annat fall får patienten
transporteras till sjukhuset för detta.
Om en patient är permanent beroende av nutrition via NG-sond och inte tolererar den kan
man överväga PEG”.
Utvärdering Härryda projekt.
Uppföljning i januari-21 av testprojekt med tvåpartkommunikation via SAMSA mellan
Härryda Kommuns korttidsboenden angående information vid utskrivning för vistelsen för
patienter listade på Landvetter VC och Rävlanda VC.

Aktuella frågor
Information:
A-C L informerar att minnesanteckningarna från LGS är nu publicerade och finns att ta del av.
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesS
tore/ef21eb75-48c9-4f99-9e2c-ff747acff6f3/2020-1118%20Minnesanteckningar%20LGS.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesS
tore/73c1278b-cf13-4fcb-929a-f9db850b2ebe/2020-1118%20Bilaga%20Återrapportering%20uppdrag%20LGS%20Laga%20efter%20läge%20slutv
ersion%201.1.pdf?a=false&guest=true
- Avvikelser Q 2-3/A-C L
Q2
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesS
tore/f1881776-453a-454b-95446c64bc4a1145/Brister%20i%20samverkan%20Q2.pdf?a=false&guest=true
Q3
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesS
tore/5119ea95-d88d-4e2a-8eecd0f378595c08/Brister%20i%20samverkan%20Q3.pdf?a=false&guest=true

A-C L betonar att fler avvikelser ska skickas in. Avvikelser för Q2 är inte så många, lite
mer för Q3.
Medcontrol-utbildning kommer ske i kommunerna och det skall ha utsetts två
personer som skall vara mottagare. Tre steg-samverkan mellan-HSL, SOL och
Skola/Elevhälsa.
Uppdrag från LGS:” LGS ger i uppdrag till ordförande för delregional utvecklingsgrupp
SAMSA att ta fram förslag till uppdragshandling för översyn av lednings- och
beredningsarbetet på delregional nivå, för att harmoniera med det länsgemensamma arbetet
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samordnad hälsa, vård och omsorg. Detta kommer Björn och Frida Palm göra tillsammans
och de återkommer med förslag i januari för synpunkter, gäller bl. a. in och
utskrivningsprocessen.

SIP

A-C L meddelar att det kommit in pengar för att arbeta med SIP som är fördelat i
regionerna.
Information om uppdrag ges av SIP koordinator Agneta Bergqvist, det är nu klart med de
nya riktlinjerna och de finns på hemsidan, www.vardsamverkan.se/
Agneta visar en bild över tidsplanen för 2021.
Chefer och ledare kommer att bli implementeringsansvariga och ges web-utbildning på
ca 1,5 tim. därefter till utbildare på lokal utbildningsnivå.
Nätverk kommer att skapas för att kunna ta upp om något varit krångligt eller om
något nytt skall gås igenom. Viktigt med samverkan!
Det finns lathundar på hemsidan för SIPar.
Zofia D. återkommer angående 2 parts SIP.
Patientbroschyr – underlaget justeras efter synpunkter och skickas till LGS 21
januari.
Det kommer även skickas utkast för synpunkter till brukare representanter via Björn
och Zofia.
A-C L meddelar att Josefin Lantz slutar som kommunikatör, ny kommunikatör börjar
15/1 på 50%.
Svar till Christer Nygren GITS angående informationsspridning.
Det har framkommit att det är bra att få information i god tid, tydlig information och att den är
enkel att förstå, tex vad kommer ändras. Skärm dumpar.
Viktigt att det kommer till en roll och inte personbundet.
Ett förslag är när man loggar in i SAMSA att det finns information på första sidan eller hänvisar
till hemsidan.
Björn sammanställer svaren och skickar till Christer,
Information/diskussion/ställningstagande: Avstämning handlingsplanen 2020. Årsrapport
utskickad för synpunkter.
- Aktuell statistik in och utskrivningsprocessen: Inga större förändringar, psykiatrin har
kommit igång bra utifrån de nya förutsättningarna.
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Kommunikation från mötet
Vad behöver kommuniceras/förankras från mötet?
Lisethe S /Göteborg stad informerar att from januari kommer det vara 6 st nämnder, 4
socialnämnder och att stadsområdena är Centrum, Hisingen, Sydväst och Nordost och
personer är uppdelade i >65 år och personer < 65 år.
From 3/1 blir det nya inkorgar och behörigheter med hjälp av Cerner. Information kommer att
skickas ut till aktuella parter.

Nästa möte:
26/1, 16/3, 20/4, 18/5, 15/6
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