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Minnesanteckningar
Ärende

UG Samverkan vid in- och
utskrivningsprocess

Datum

2019-11-21

Plats

Alingsås Teliahuset Lokal: Röna rummet

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
Karolina Wolmhag
Delregional samordnare

√
√
√
√
√
√

Hanna Huhtamo, vice ordförande
Offentlig primärvård
Henrik Jonsson
Alingsås lasarett
Marianne Fransson
Öppenpsykiatrin
Ann-Christin Snygg
Via Skype
Södra Älvsborgs sjukhus
Birgitta Strandin
Socialförvaltningen
Lena Arvidsson
Processledare SAMLA

√
√
√

√
√

1. Välkommen, presentationsrunda
Eva Öhrvall hälsar välkommen
Ann-Christin ”Anki” Snygg, representant från Södra Älvsborgs sjukhus är ny representant i
UG och deltar via Skype en timma idag.
Henrik Jonsson, Alingsås lasarett kommer inte att representera UG efter nyår, ny ersättare
meddelas när det är klart. Alingsås lasaretts Rehab byter förvaltning från Närhälsan till
sjukhusen i Väst 2020.
2. Föregående minnesanteckningar 2019-10-17
Karolina meddelar att studiebesöket på Skaraborgs sjukhus blir nu av den 3 december. Det
är 10 – 12 personer som anmält intresse från olika verksamheter. Henrik I undrar vad UG
har för förväntningar av besöket i Skaraborg? Frågor som: Hur löser de
utskrivningsprocessen? Hur löser de SIP i SAMSA?
Redovisning kommer ske på nästa UG möte den 12 december
Inga övriga synpunkter. Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.
3. Kommunikation - Utvärdering vårdsamverkan SAMLA
Viktigt att alla representanterna i UG är medvetna om sitt uppdrag och mandat.
 Eva representerar privat primärvård och Hanna offentlig. Om någon av dem inte kan
närvara vid något möte hjälps de åt med spridning av information
 Agneta och Henrik från Alingsås lasarett informerar ut till avdelningschefer,
vårdpaneringsteam och sin styrgrupp på lasarettet
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Lotta representerar Hälso-och sjukvården, socialtjänsten i Lerums kommun. Hon
representerar även Alingsås Hälso- och sjukvård. Innan UG möte träffas de båda
kommunerna för avstämningar
Tanja representerar socialförvaltningen i Alingsås kommun
Marianne representerar Specialistpsykiatrins öppenvård både i Alingsås och Lerum.
Hon har även uppdraget att förmedla upp till ledningsgruppen inom psykiatrin på
SÄS. Emma Noring kommer att vara tillgänglig från SÄS psykiatrin vid behov till UG i
SAMLA vid frågor kring in- och utskrivningsprocessen
Henrik Isaksson har uppdraget för primärvårdsrehab men har inget mandat mot
privat rehab
Birgitta är myndighetschef och representerar i Alingsås kommun. Birgitta uttrycker
att hon inte är riktigt klar över sin egen roll i UG
Karolina Wolmhag är delregional samordnare i SAMLA och har även ett uppdrag i
regionen. Karolina lyfter att hon saknar forum för återkoppling av sitt uppdrag i den
regionala arbetsgruppen. Är det rätt personer hon har maillista till? Karolina skickar
ut listan till samtliga representanter i UG som får återkoppla om det är rätt personer
eller om den ska kompletteras.
Viktigt är att UG sätter frågorna som sedan kan lyftas till Samordningsgruppen och
politiken vid behov

Saknas det någon representation i UG? Hanna saknar Alingsås hälso- och sjukvård men Lotta
informerar att det kommer bli bättre då de nu har regelbundna avstämningar kommunerna
emellan. Viktigt sätta den dagliga samverkan/strukturen lokalt eftersom det ofta handlar
om intern samordning för att lyckas säger Tanja. Det är också viktigt vara medveten om att
det alltid går att fastställa delregionala rutiner och andra dokument men det är svårt
bestämma hur de efterföljs.
UG är eniga på dagens möte att det är rätt representation i UG i dagsläget men att det
måste vara tydligt om vad som bestäms under mötet och vem som tar hem frågan.
4. Statistik oktober från IT-tjänst SAMSA
Statistiken från oktober finns även på regionala hemsidan under uppföljning/statistik.
Regionala Utdataportalen är nu klar och Lena ska utbilda sig i hur data kan inhämtas,
Karolina deltar som bisittare. Lena är tacksam för input om vilken statistik som önskas.
Viktigt ha rätt kvalitetsmått för att de vad som fungerar bra och mindre bra. Finns det
korrelationer i data och vad är bäst för SAMLA. Viktigt titta på processmått.
5. Avvikelser i samverkan
Inga nya avvikelser finns inte inlagda i Alfresco. Viktigt identifiera mönster ute i
verksamheterna vid samverkansproblem även om det inte alltid skrivs avvikelser.
Ett exempel är att vårdcentralerna i Alingsås området kommer att ha möte med Alingsås
kommunala Häls- och sjukvård för en dialog. I Lerum finns det nu struktur för dagliga
avstämningar.
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6. Handlingsplan med aktiviteter 2020
Genomgång av aktivitetsplanen och justeringar görs. Efter presentation på
samordningsgruppen och politiken kommer den publiceras på hemsidan.
SIP – kommer 2020 vara fokus på att implementera riktlinjen när den är klar.
SIP – samordnarna i SAMLA utses av verksamheterna och det kommer att var två
närverksträffar under våren. SIP i IT-tjänsten SAMSA ska verksamheterna prioritera.
7. Påskhelgen 2020
Ledningsrådet samordnad hälsa, vård och omsorg rekommenderar delregionerna att
ha en gemensam planeringstid under påskhelgen 2020 i hela Västra Götaland för samtliga
berörda parter. Deras ställningstagande var att diskutera detta inom varje delregion till
nästa möte i Ledningsrådet 9 december.
Förslag: Påskdagen söndagen den 12 april mellan kl. 10.00 - 14.00.
Diskussion i UG som tycker att det är viktigt att följa föreslagen dag och tid då patienterna
flödar i regionen mellan sjukhusen. Frågan kommer att lyftas på samordningsgruppen den
22 november.
8. Fråga/or som ska lyftas till Samordningsgruppen - stående punkt på agendan
Frågan om UG ställningstagande kring Påskhelgen 2020.
9. Övriga frågor
- Problem med mång UK patienter kvar på sjukhus från Alingsås kommun, viss farhåga
inför Jul/Nyår- Agneta. Alingsås lasarett menar att patienterna måste kunna gå även
under en helgdag. Kommunen menar att det är bra om lasarettet prioriterar sina
utskrivningsklara patienter, de med kända insatser eller mindre förändringar kommer
kunna gå hem. Viktigt att lasarettet koordinerar vilka patienter de måste ske en
planering för. Samtliga organisationer kommer att ha verksamheterna bemannade
under klämdagarna för att möta upp de patienter som kan gå hem.
- Mötestider 2020. Lena planerar in tiderna på torsdagar även 2020 och varannan gång i
Lerum och varannan i Alingsås. Utskicka görs i Outlook.
10. Viktigaste punkterna från mötet
1. Kommunikation - Utvärdering vårdsamverkan SAMLA
2. Påskhelgen 2020
3. Handlingsplan med aktivitetsplan 2020
11. Punkter på nästa möte
 Avvikelser i samverkan
 Statistik genomgång
 Rapport från studiebesöket i Skaraborg
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På mötet i januari planeras:
Rapport utvärdering 2: part processen mellan Hemsjukvården och VC.
Nästa möte är den 12 december kl. 15.00 – 17.00 i Alingsås, Teliahuset Lokal: Gröna rummet

Vid anteckningarna
Lena Arvidsson
Processledare

