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Rehab
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Socialförvaltningen
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Eva Öhrvall, vice ordförande
Privat primärvård
Henrik Jonsson
Alingsås lasarett
Marianne Fransson
Öppenpsykiatrin
Thomas Enochsson
SÄS
Lena Arvidsson
Processledare SAMLA
Ann-Sofi Medin
Delregional samordnare
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1. Välkommen och presentationsrunda
Annette Olofsson, offentlig primärvård och ordförande hälsar välkommen och en
presentationsrunda görs då Thomas Enochsson är ny representant i UG.
2. Föregående minnesanteckningar 2019-01-29
Frågan om ersättare i UG var en fråga på föregående möte som Lena tagit med ordförande i
Samordningsgruppen. Beslut gäller som tidigare att inga ersättare utses i UG enligt ordförande
Cathrine Thanner och detta besked har Lena skickat ut via mail efter mötet.
3. Laget runt - Lägesbild
Rehab - får få ärenden till sig i IT-tjänst SAMSA, vad kan det bero på? De saknar också information
från rehab på sjukhuset, hade önskat att de skrev mer i planeringsmeddelandet. Rehab
resurserna på sjukhuset har minskat, prioriterat är strokeavd. och ortopeden.
Alingsås lasarett - tycker att det går framåt med att implementera det nya arbetssättet. En del
personalomsättningar och just nu ingen samordnare anställd. Högt tryck på sjukhuset just nu
Kommunen - lyfter att det är viktigt att planeringsmeddelandet är väl ifyllt då bistånd inte har
behörighet till NPÖ. I stort sätt går det framåt med det nya arbetssättet även om det skulle kunna
vara mer planeringar via Skype. De upplever också att alla vårdcentraler inte deltar i
mötet/Skype.
Primärvården - upplever att det är en del dubbelbokningar av möten så att de inte alltid kan
delta. De efterfrågar också en bättre mötesstruktur (pågår ett regionalt arbete) och bättre ifyllda
meddelanden i IT-tjänst SAMSA
Öppenpsykiatrin - får förhålla sig till två vårdsamverkansområden som arbetar lite olika, SAMLA
och S. Älvsborg. De har sedan tidigare en kultur där den som har kontinuerlig kontakt med den
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enskilde är den fasta vårdkontakten oavsett profession. De har nu har en ansvarig sjuksköterska
som hanterar ärenden i IT-tjänst SAMSA
SÄS – I stort sätt samma läge som Alingsås lasarett att representera socialtjänsten i AG. De har
problem med många administrativa meddelanden i SAMSA att hantera. De har inte heller landat i
det nya arbetssättet.
4. Handlingsplan med aktiviteter
- Samverkansdialog - Viktigt att vid dialogtillfället finns en tydlig målsättning för
eftermiddagen och att samtliga parter kan mötas kring gemensamma frågor. UG beslutar
att flytta fram samverkansdialogen till april månad.
- 2: parts kommunikation mellan hemsjukvård/primärvård. Inkommit förslag från
arbetsgruppen får kompletteras något och tas upp igen på nästa möte. Eva tar emot
synpunkter och sammanställer med AG
- Läkemedelshantering i samverkan – Efter förtydligande är gruppen enig om rutinen
5. Avvikelser i samverkan
UG beslutar att vid nästa tillfälle lyfta upp ett par avvikelser från varje organisation för att se
vilka åtgärder som behöver föreslås. Lena har öppnat en Alfresco sida för representanter att
lägga in avidentifierade avvikelser. Det är viktigt i detta arbete att vi uppmuntrar våra
medarbetare att skriva avvikelser. SAMLA har en beslutad rutin för avvikelser i samverkan
med tillhörande blankett, se hemsidan.
6. Övriga frågor
- Lena önskar få veta vilka förvaltare/superanvändare som finns i respektive organisation
för att kunna skicka ut regional information via sändlista. Deltagarna inkommer med namn
till Lena.
- Ann-Sofi Medin kunde inte delta på dagens möte, hon har bokat auskultationer och får
återkomma på nästa möte
- Det saknas en primärvårdsrepresentant i arbetsgrupp psykiatri som inom kort ska
sammankallas. Thomas informerar om att Malin Camper vill ha kontakt med Lena om
representationen i gruppen. Lena kontaktar henne via mail
- Januari månads Indikatorer för Process statistik för samverkan vid in och utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård finns nu på hemsidan under fliken Uppföljning/statistik
- Helgfrågan kommer att lyftas på VVG den 7 mars
7. Viktigaste punkterna från mötet
1. Samverkansdialog i april
2. Avvikelser i samverkan
3. Handlingsplan med aktiviteter
4. Nuläge från ingående parter
Nästa möte är den 27 mars kl. 15.00 – 17.00 i Alingsås, Socialförvaltningen Sidenvägen 7
Vid anteckningarna
Lena Arvidsson
Processledare

