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Sammanfattning
Mobil närvård/närsjukvård
Uppföljning av Mobil närvård/närsjukvård kommer att följas även 2019. VGR har medel för att
delregional vårdsamverkan ska kunna finansiera en delregional samordnare. SAMLA har rekryterat
Karolina Wolmhag att arbeta 25 % året ut. Karolina arbetar även inom kommunal hälso- och sjukvård i
Lerum.
Nu finns det två slutrapporter om Mobil närvård, en från Karin Fröjd, som har varit regional
projektledare och en är från följeutvärderarna Dag Norén och Anna Segerberg.
Se hemsidan under nyheter.
SIP-Samordnad individuell plan
SIP är en prioriterad fråga i samtliga utvecklingsgrupper. Efter beslutet på samordningsgruppens
planeringsdag att SIP-samordnare ska utbildas inom samtliga verksamheter har nu den första
utbildningen hållits för ca 30 deltagare från olika verksamheter/organisationer. Karolina Wolmhag som
är samordnare för Mobil närvård i SAMLA är även en regional och lokal resurs för SIP arbetet.
Beslut- Samordningsgruppen ger Lena uppdraget att tillsammans med samordnare Karolina göra ett
förslag på ramuppdrag för de SIP-samordnare som utbildas i verksamheterna.

Sammanfattning
Handlingsplan för hälsa och den nära vården i SAMLA
Aktivitetsplanerna i handlingsplanen är uppdaterade och finns att läsa på hemsidan där Handlingsplanen är
publicerad eller under specifik utvecklingsgrupp.
Samverkan vid in- och utskrivning
I april genomfördes en samverkansdialog där specialistvård/sjukhus, primärvård och kommun deltog ca 70
personer. Det var en god stämning och en vilja att fortsätta implementera det nya arbetssättet enligt
riktlinje/rutin.
Skaraborgs vårdsamverkan var inbjuden och berättade om deras modell som varit framgångsrik, korta
avstämningar på sjukhus och SIP i hemmet för den det berör och efter behov. Efter dialogen blev det ändå
så att samtliga ingående parter gick hem och arbetade utefter egen tolkning. Detta ger ingen god
samverkan så AU-samordningsgrupp gav på deras möte UG uppdraget att ta fram ett inriktningsdokument
för att förtydliga där det brister i processen. Lena och Eva Öhrvall, ordförande i UG har tagit fram ett
förslag som UG representanter får komma med synpunkter på utefter organisation.
Nästa samverkansdialog är bokad till 8 oktober.
Beslut: Samordningsgruppen ställde sig bakom AU beslut om inriktningsdokumentet.

Sammanfattning
Utvärdering av Vårdsamverkan SAMLA - kommunikationsplan
Det beslutades 2018 att vårdsamverkansstrukturen ska utvärderas. Hur går vi tillväga? Hur och när,
och hur gör vi på bästa sätt? Utvärdering bör göras årligen.
Det finns en osäkerhet i vilka forum man ska föra vissa frågor, till vilket forum hör mina frågor? Det
behöver rensas, följas upp och renodlas så att det inte spretar i vårdsamverkan. Det är viktigt att
varje utvecklingsgrupp ser över syfte, mål och när är det är problem. Hur och när lyfts
problem/frågor och vart. Tydliggöra detta i en kommunikationsplan till hösten.
Lena får uppdraget att sammanställa frågor och tar hjälp av Frida och Alexandra, representanter i
samordningsgruppen.
NPÖ sluta faxa
Lena informerar att övriga delregionala vårdsamverkansområden har beslutat att avvakta införandet
av NPÖ sluta faxa. Det har framkommit att det finns en del juridiska frågetecken. Frågan kommer att
följas regionalt.
Beslut: Samordningsgruppen står bakom att SAMLA pausar införandet tills vidare.

