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Magnus Karlsson
Kungälvs sjukhus
Jacob Wulfsberg
Kungälvs sjukhus
Katarina Andersson
Kungälvs sjukhus
Mats Dahl
Närhälsan
Agneta Hamilton
Privata vårdgivare
Monika Bondesson
Beställd primärvård
Neri Samuelsson
Habilitering och hälsa
Anneli Andersson

Datum

√

Helene Vighagen
Folktandvården
Ebba Gierow
Ale kommun
Lena Arnfelt
Kungälvs kommun
Noomi Holmberg
Kungälvs kommun
Rickard Persson
Stenungsunds kommun
Shujaat Noormohamed
Tjörns kommun
Madelene Zwahlen
HSN V
Andreas Witt

√

Ale kommun
Ann-Sofie Borg

√
√
√
-

(adjungerad)

Delregional samordnare
Sven Ernstsson

√
√
√
√

(adjungerad)

(adjungerad)

Kungälvs sjukhus
Susanne Thuresson
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Minnesanteckningar

Dokumenttyp

√

(adjungerad)

√

Ale kommun
Irene Blomqvist

(adjungerad)

(adjungerad)

Kungälvs sjukhus

Ale kommun

√

Uppdrag

1.

Information från VVG
Vid mötet den 28 november handlade en stor del av mötet om förslaget till
gemensam rutin för avvikelsehantering och förslaget att MedControlPro, som
är regionens IT-stöd för avvikelsehantering även ska användas för
avvikelsehantering i samverkan. Information ges om att SIMBA reserverat sig
mot föreslagen rutin då rutinen även innehåller delar om hur man på
delregional och lokal nivå ska arbeta med avvikelsehantering vilket SIMBA
bedömer inte bör styras i en regional rutin. SIMBA är även tveksamt till att
använda MedControl Pro i dess nuvarande utformning då den pilot som
genomförts endast omfattat registrering av avvikelser och inte om hanterat
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hur IT-tjänsten stödjer analys, uppföljning och utvärdering av avvikelser i
samverkan.
Information ges även om att Västkom och koncernkontoret fått i uppdrag av
SRO att ta fram en gemensam färdplan för Nära vård.
När det gäller hälso- och sjukvårdsinsatser vid korttidsvistelse enligt LSS så har
en arbetsgrupp nu tillsats som kommer att arbeta med frågan under våren.
Mats säger att det fördes dialog om organisering kring införandet av FVM och
att flera personer behöver involveras särskilt från kommunerna och de privata
vårdgivarna. Shujaat informerade också om den atmosfär som råder på VVG.
Minnesanteckningarna från VVG bifogas minnesanteckningarna från dagen
möte.

2.

In- och utskrivningsprocessen
Anneli informerar om de dokument som arbetats fram under hösten till stöd
för det delvis förändrade arbetssättet i in- och utskrivningsprocessen.
Dokumenten gicks igenom på utv.gruppen för in- och utskrivningsprocessen
dagen innan där utvecklingsgruppen enades om vissa språkliga korrigeringar.
Utvecklingsgruppen ställde sig därefter bakom dokumenten och föreslår
samordningsgruppen att anta dokumenten.
Utvecklingsgruppen föreslår också samordningsgruppen att endast bibehålla
det röda färgspåret och avveckla övriga.
Beslut: Samordningsgruppen fattat beslut om att:
- antar utvecklingsgruppens förslag till dokument
- anta förslaget att endast bibehålla det röda färgspåret.

3.

SIMBAs handlingsplan för hälsa och den nära vården år 2020-2021
Arbetet med handlingsplanen färdigställs och processledaren får i uppdrag att Carina
redigera handlingsplanen utifrån det som samordningsgruppen enades om vid
mötet. Handlingsplanen åter till agenda på nästa möte antagande.

Vid minnesanteckningen
Carina Westerelve
Processledare

