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1.

Regionala arbetet
Lena Arvidsson ny länsövergripande processledare för Samverkan vid
utskrivning tillsammans med processledare Maria Grip informerar om vad den
nya in- och utskrivningsprocessen innebär och var vi står idag utifrån bifogad
PP-presentation. Bland annat lyfter hon fram att det har gjorts ett förtydligande
kring fast vårdkontakt som ska vara en tydligt utpekad person.
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Sjukhusets roll har förtydligats i att de har huvudansvaret för att samordning
sker fram till överlämningen till den enskildes fasta vårdkontakt.
SIP kan både ske på sjukhuset eller i hemmet beroende på vilket som är bäst för
patienten. Lena poängterar att det inte bör handla om snabb utskrivning utan
trygg och säker utskrivning. Förslaget på ersättningsmodell är en
genomsnittsmodell med långtidsspärr.
Lena lyfter också fram vilka delar som går att börja arbeta med i väntan på den
regionala överenskommelsen och rutinen. Detta för att inte föregå det
regionala arbetet av rutinen och risken att behöva göra om och korrigera
delregionalt framtagna rutiner. Lena ger förslag på delregionala förberedelser
vi kan börja arbeta med/öva på för att vara bättre rustade när skarpt läge sker i
september.
2.

Översyn av arbetsgrupp SAMLA/SAMSA
Kerstin Fredriksson har sagt upp sig från sitt uppdrag som delregional
samordnare då hon upplever att det inte finns fullt förtroende för henne och
hon har haft svårt att få till en god samverkansanda i arbetsgruppen.
Med hänsyn till att det varit svårt att få till ett effektivt och konstruktivt
arbete i SAMSA-arbetsgrupp enas styrgruppen om att minska ner antalet
deltagare. Det råder dock olika meningar kring gruppens sammansättning
och dess fortsatta samordning.
Styrgruppen enas om följande sammansättning på arbetsgruppen
1 representant från Närhälsan
1 representant från våra privata vårdgivare
1 representant från sjukhuset
2 representanter från kommunerna (bistånd + sjukvård)
1 representant från rehab (adjungeras vid behov)
Kommunrepresentanterna lyfter att det vore önskvärt med en neutral
samordnare, vilket kan ta lite tid att finna. Dialog förs om
sjukhusrepresentanten ska ta samordningsansvaret.
Det är viktigt att representanterna frånskiljer sig sitt organisatoriska uppdrag då
samverkans handlar om att bidra till det gemensamma. När förslag till
samverkansrutiner tas fram ska arbetsgruppen utgå från vad som är bäst för
patienten.

3.

Frågor från arbetsgrupp SAMLA/SAMSA
Arbetsgruppen har inte kunnat enas om vilket arbetsätt man ska föreslå för att
säkerställa att alla tre parter kan vara med på vårdplaneringarna i nuvarande
process och därför lyft frågan till styrgruppen.
Styrgruppen fattar beslut om att arbetsgruppen behöver ta fram gemensam
rutin som bygger på bokningsbara tider varje dag. Sedan är det var och en
verksamhets ansvar att på hemmaplan organisera arbetet så möjlighet finns att
vara med på vårdplaneringar på de bokningsbara tiderna. Om det finns
bokningsbara tider och det är för den enskildes bästa ska vårdplaneringar
kunna bokas in samma dag som patienten är utskrivningsklar.
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4.

Utbildning i/genomgång av regional rutin
Punkten utgår pga av tidsbrist och styrgruppen fattar beslut om ett
extrainsatt styrgruppsmöte den 27 februari medanledning av rådanade
situation

5.

Övrigt
Regionala uppdrag. Som delregional samordnare har Kerstin deltagit i det
regionala arbetet med utskrivningsprocessen. De regionala grupper Kerstin
varit delaktig i är
Implementeringsgruppen
regionala SAMSA
Regionala AMSAs arbetsutskott för framtagning av gemensam rutin.
Undertecknad för i uppdrag att till nästa möte ta fram information om
tidsåtgången för de regionala uppdragen.
Tomas är med i implementeringsgruppen sedan tidigare och tar ansvaret för att
nödvändig information förs till och från implementeringsgruppen.
De två andra uppdragen besätts vid det extra insatta styrmötet.
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