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1. Välkommen
Fredrik Forsberg, ordförande hälsar välkommen
2. Föregående minnesanteckningar 2018-10-23
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna efter kort genomgång.
3. Laget runt - Lägesbild
Sjukhuset – Arbetet står still, det nya arbetssättet har inte fått fart. Fler möten i
planeringsprocessen vilket inte var tanken. Det ringer färre på supporten och när de
inte ringer så gör de ofta egna lösningar på problem. Det finns också vissa svårigheter
att få all informationen klar vid patientens utskrivning.
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Ett problem kopplat till NPÖ har uppdagats – är det ett sekretessbrott om ex. hemsjukvården
läser om en patient i NPÖ innan utskrivningsklar? Det har även vid något tillfälle kommit
synpunkter på pågående behandling, detta tycker inte lasarettet känns ok. Lasarettet kommer
att undersöka om vad som gäller kring användandet av NPÖ i samverkan i IT-tjänst SAMSA.
MAS i Alingsås kommun informerar om att pågående patientrelation gäller även när den
enskilde vistas inom slutenvården. Journalerna i kommunen har inte avslutade vårdåtgärder när
patienten finns inom slutenvården. Lena tar med sig frågan.
Primärvård – Primärvården tycker som lasarettet att det står still. De upplever inte att
primärvården blir inbjudna att delta på planeringsmöten och när de deltar är det inga
strukturerade möten. De tycker också att det verkar finnas olika syn på vad ett
planeringsmöte och en SIP är.
Kommun – Hälso- och sjukvårdsprocesserna är inte helt trygga i dagsläget. Det största
problemet i nuläget är att lasarettet flyttar fram utskrivningsklardatum hela tiden, inte
bara en gång utan ofta flera gånger i många ärenden. Träffsäkerheten är inte tydlig när
den enskilde är utskrivningsklar. Planeringsmeddelandet måste användas som det är
tänkt för som det är just nu innehåller det inte tillräcklig information. De tycker även
att det är viktigt att primärvården släpps in i processen för annars kan det innebära
betaldagar för kommunen. Primärvården behövs i processen framförallt där det inte
är aktuellt med HSV. Bistånd har många Skype möten idag men ser att det behöver
vara korta möten och många gånger enbart med den enskilde i ansökan om insatser.
Sammanfattningsvis
 Checklistan används inte som det är tänkt trots uppmaningar
 Samtycke för NPÖ saknas i de flesta ärenden
 Material skickas inte med när så behövs ex. kateter, omläggning
 Det behöver bli färre möten på sjukhuset i planeringsfasen
 Det saknas läkemedelslista vid utskrivning
 Viktigt med en dialog i samverkan under hela processen
 Tänka nytt, ny arbetsprocess och fokus på den enskildes behov
4. Uppdragsbeskrivning delregional samordnare reviderad
Utkast till uppdraget var utskickat till dagens möte för synpunkter. Ingen har något att
tillägga så beslut kommer att fattas av samordningsgruppen den 7 december.
5. Förslag överenskommelse Jul & Nyår
Arbetsgrupp SAMSA har sammanfattat ett förslag med ex. på mötestider, mötessätt de
dagar som styrgruppen enades om vid förra mötet. Var lägger vi ambitionsnivån denna
helg? Privat primärvård informerar om att PrimÖR har en pågående dialog med Ann Söderström
et al och vid nästa möte tas ställning till vilken rekommendation som
kommer att ges till de privata vårdgivarna. Närhälsan informerar om att de kommer att finnas
tillgängliga.
Beslut: Bilda ett AU som får ta höjd för Hur det ska riggas. Utsedda representanter blir Agneta
från lasarettet, Fredrik från kommun och Annette från primärvård. De skickar ut förslag till hela
gruppen
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6. 2: part informationsöverföring
Lena fick på förra mötet uppdrag att titta på hur S. Älvsborgs rutin ser ut och se om
SAMLA kunde ta den rakt av. Under översynen identifierades att Alingsås PV + HSV
har skrivit en rutin som skiljer ut sig lite. Frågan idag är hur ska SAMLA gå vidare för
att kunna enas om en rutin.
Beslut: Lena blir sammankallande till en AG bestående av representanter:
- Kerstin Fredriksson, Lerums kommun
- Kristina Bornhall, MAS i Alingsås
- Eva Öhrvall, privat primärvård
- Björn Widell som lyft frågan kommer att bli tillfrågad om att delta.
Förslag på Uppdrag att även titta på tillfälliga inskrivningar i HSV enligt Hälso- och
sjukvårdsavtalet.
7. Avvikelser i samverkan
Kristina Bornhall, MAS sammanställer inkomna avvikelser i samverkan som lyfts på
nästa möte. Rutin för avvikelser i samverkan och tillhörande blankett finns publicerade
på hemsidan.
8. Utbildning SIP
Första utbildningstillfället om SIP ägde rum den 13 november. Lena informerar styrgruppen
om att inbjuden extern föreläsare upplevde att flertalet av de 80 deltagarna inte förstod
skillnaden mellan planering och SIP. Det fanns en viss frustration som troligen beror på
kunskapsbrist och tillit mellan vårdgivarna. Lena kommer att anordna ett dialogtillfälle i
början av nästa år där de ingående parterna får diskutera från verkliga patientfall för att
bättre kunna samverka. Nästa utbildningstillfälle av SIP sker i Lerum den 28 november.
9. Information från det länsövergripande arbetet
Punkten bordläggs på grund av tidsbrist.
10. Rapport från regional SAMSA förvaltning
Punkten bordläggs på grund av tidsbrist
11. Rapport från AG SAMSA/SAMLA
Arbetsgruppen arbetar efter en aktivitetsplan som de tillsammans tog fram vid förra mötet
med aktiviteter som föreslagits av styrgruppen. Sjukhuset och Närhälsan har en fråga om att AG
skulle kunna arbeta i storgrupp istället men övriga tyckte det var bra att AG får ta eget ansvar vad
gäller att arbeta enligt plan.
Förslag från arbetsgruppen: bemanna dagarna över Jul och Nyår och finnas tillgängliga mellan kl.
11.00 - 15.00 för eventuellt planeringsmöte som i första hand ska ske via Skype.
Mötestider om behov finns kan ske kl. 11.30, 12.30 och 13.30.
Vissa diskussioner har dykt upp på grund av sjukfrånvaro hos en av parterna men det kommer att
lösa sig då hon nu kommer åter. Ann-Sofi Medin kommer att ta större roll som samordnare från
nästa möte i december.
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Nästa års tider
Styrgruppen enas om att möten varje månad fortfarande behövs initialt 2019.
Variera eftermiddag tisdagar och torsdagar. Lena skickar i Outlook.

12. Viktigaste punkterna från mötet
1. Helgbemanning Jul och Nyår 2018
2. Nuläget vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
3. Utbildningsinsatser pågår om SIP
4. Avvikelser i samverkan viktigt för att veta för att identifiera åtgärder

Nästa möte är den 20 december mellan 08.30 – 10.00 i Alingsås

Vid anteckningarna
Lena Arvidsson
Processledare

