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1. Välkommen, presentationsrunda
Catharina Johansson, ordförande hälsar välkommen och samtliga presenterar sig.
Henrik Jonsson från Alingsås lasarett är inbjuden att delta del av dag då Martin Rösman har
förhinder.
2. Samverkan vid in- och utskrivning ÖK/Riktlinje med diskussion
Lena Arvidsson i sitt VGR uppdrag och Jeanette Andersson Västkom, inbjuden gäst
informerade i stora drag om ÖK och riktlinje och en diskussion om vad SAMLA behöver göra
för att samverkan ska bli ännu bättre, se Bilaga 1.
Catharina informerar om att det kommit en inbjudan från sjukhuset till samtliga
organisationer om ett dialogtillfälle nu i december på Alingsås lasarett.
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Beslut
Inbjudan har inte gått via vårdsamverkan därför anser samordningsgruppen att inte
vårdsamverkan SAMLA ska medverka. Samordningsgruppen ansåg att dialogen ska föras i
vårdssamverkan.
3. Förslag förändring av en gruppering i SAMLA organisation
Vikten av goda gemensamma planeringsprocesser vid in och utskrivning från sluten hälsooch sjukvårdvård är stor och kommer att vara så de närmaste åren. Ansvaret för frågorna är
idag samlade under utvecklingsgrupp Äldre. Behov finns att bredda uppdraget till att
omfatta fler grupper så som psykiatri och barn, därmed är placeringen under
utvecklingsgrupp Äldre är inte hållbar.
Samordningsgruppens lösning är att till befintliga utvecklingsgrupperna lägga till ytterligare
en grupp som hanterar alla samverkansfrågor i in- och utskrivningsprocessen. Gruppen
rapporterar till samordningsgruppen och bemannas med ansvariga som är verksamma inom
de olika utvecklingsområdena. På så vis kan denna viktiga processer ges större fokus
samtidigt som uppdraget breddas.

Primärvården har ett stort ansvar i processen och ordförandeskapet för utvecklingsgruppen
föreslås därför inledningsvis innehas av primärvården. Projektledare Ann-Marie Medin
kommer att finnas som stöd i sin roll som samordnare. De av samordningsgruppens
representanter som finns föreslagna att ha representanter i gruppen, har i uppdrag att utse
lämplig chef som kan representera inom sitt ansvarsområde och meddela kontaktuppgifter
till Lena Arvidsson senast den 19 december.
Föreslagen representation:
2 representanter från Alingsås lasarett
1 representant för socialtjänst
1 representant för kommunal hälso- och sjukvård
1 representant för vuxenpsykiatrin
2 representanter för primärvården
1 representant Södra Älvsborgs lasarett

1 representant från Barn(medicin), kan initialt vara adjungerad
Beslut
Samordningsgruppen beslutade på dagens möte en förändring i organisation för samverkan.
Styrgrupp SAMSA med tillhörande arbetsgrupp avslutas och ersätts av en Utvecklingsgrupp In- och utskrivningsprocess som då hanterar samtliga målgruppers processer.
4. Föregående minnesanteckningar 2018-09-07
ÖK Medföljande till sjukhus är under revidering och inte klar. Lena har fått klartecken från S.
Älvsborg att de inte behöver delta i arbetet. Lasarettet och Alingsås socialtjänst är
representanter i revideringen.
Fråga till samordningsgruppen: Ska även barnperspektivet lyftas fram i ÖK?
Beslut
Samordningsgruppen bifaller till att även barnperspektivet lyfts in i ÖK.
Allmän information
 Implementering FVM – Framtidens Vårdinformationsmiljö. Den 25 september fattade
regionstyrelsen tilldelningsbeslutet som innebär att VGR väljer Cerner Sverige AB
som leverantör av kärnsystemet Millennium. Vårdsamverkan SAMLA har inget ansvar
i implementeringen. Implementering planerad att ske i Lerum/Alingsås 2: kvartalet
2021 tillsammans med S. Älvsborg.
 Avvikelser i samverkan – Uppdraget att ta fram en länsgemensam rutin och IT-stöd
för avvikelser i samverkan finns, ny projektledare sökes.
 Liggande transporter mellan kommunala adresser - VGR och VästKom kommer
framöver att gemensamt se över möjligheter till en samordnad och gemensam
överenskommelse för liggande transporter mellan kommunala adresser som gäller
för hela Västra Götaland
 Handlingsplan Det goda livet för mest sjuka äldre – Handlingsplanen förlängs
ytterligare ett år och målgruppen breddas.
 Årsberättelse 2018 – Lena skickar ut mall till UG ordförande som sammanfattar 2018.
Sammanställning och inlämning senast 25 januari.
Dokument: Mandat roller och uppdrag
Från planeringsdagen i oktober fick Lena och Catharina uppdraget att titta på hur vi kan
formulera ett kommunikationssystem i SAMLA så att ansvar, mandat, uppdrag och roller kan
bli tydligare. I Vårdsamverkans olika grupperingar finns det ansvar och uppdrag kopplat till
vad vi ska åstadkomma i just den gruppens uppdrag. Detta dokument är upprättat för att
visa på vad du som innehar ett uppdrag har för ansvar och roll. Ställningstagande på dagens
möte av utskickat dokument, bilaga 2.

Beslut
Samordningsgruppen tar beslut om att dokumentet ska gälla och publiceras på
hemsidan. Viktigt att se dokumentet som ett arbetsmaterial i Utvecklingsgrupperna.
SAMLA handlingsplan för hälsa och den nära vården
Utvecklingsgruppernas handlingsplan med aktiviteter 2018-2019 presenteras. Lena
publicerar dem under respektive UG på hemsidan.
Överenskommelse Jul & Nyår 2018
Styrgrupp SAMSA/SAMLA beslutade i november att bemanningen inför Jul och nyår ska
finnas 23 december, 26 december och 30 december.
Hur bemanningen ser ut sköter verksamheterna internt men det är viktigt för den enskilde
att processen för utskrivning följs enligt riktlinje/rutin. På de bemannade dagarna ska
samtliga parter finnas tillgängliga mellan kl. 11.00 - 15.00 för eventuellt planeringsmöte som
ska ske via Skype eller telefon. En telefonlista med aktuella telefonnummer kommer att
skickas ut till parterna veckan innan jul av Lena.
Beslut
Samordningsgruppen beslutar att ÖK gäller för Jul & Nyår 2018, se bilaga 3.
Beslutsdokument – Viljeriktning, en säkrare hantering av epikris/slutanteckning
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Sluta Faxa, använda NPÖ – Den 7 november sågs en grupp från Alingsås lasarett, Lerums
kommun, Alingsås kommun och Projektledare Siw Torstensson för att diskuterade
framförallt när i tid det kan vara läge för SAMLA att börja sluta faxa, bilaga 4.
Beslut
Samordningsgruppen tar beslut om att epikris/slutanteckning ska läsas i NPÖ från och med 1
april 2019. En förutsättning är att samtliga vårdcentraler har tillgång till NPÖ den 1 april och
att det finns en kommunikationsplan/implementeringsplan innan dess
Övrigt
Samordningsgruppen enas om att om någon representant inte kan närvara vi ett
Samordningsgruppsmöte bör synpunkter (om sådana finns) på eventuella utskickade
dokument förmedlas via mail.
Förslag att Samordningsgruppen utökas med ytterligare en representant från Alingsås
lasarett = 2 stycken istället för en.
Anna Karlsson HSN V berättar att hon idag deltar för sista gången i samordningsgruppen.
Hon kommer att ersättas av Madelene Zwahlen, regionutvecklare.

Kort presentation av dagens möte kommer Lena att publicera som en PP-presentation på
hemsidan.
Mötestider år 2019
Samordningsgruppen:
30 januari kl.13:00-16:00
1 mars
kl.13:00-16:30 (Introduktion för politiken)
29 mars
Planeringsdag kl. 09:00-16:00
17 maj
kl.08:30-12:00
6 september kl.08:30-12:00
25 okt
Planeringsdag kl. 09:00-16:00
29 november kl.08:30-12:00 – Ersättningstid kommer

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare

