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Ingalill Wester
Din Vårdcentral i Lerum
Björn Widell
Närhälsan i Lerum
Malin Bomberg
Närhälsan Floda, Lerum
Tomas Johansson tf
Närhälsan Gråbo, Lerum
Annette Olofsson
Närhälsan Ängabo Alingsås
Hanna Huhtamo
Närhälsan Sollebrunn, Alingsås
Iren Borg Berglund
Närhälsan Sörhaga, Alingsås
Jenny Nilsson
Medpro Clinic Noltorp, Alingsås
Eva Öhrvall
Nötkärnan Sävelången, Alingsås

Uppdrag

1.

Rapport från arbetsgrupp SAMSA
Annika informerar om att det arbetsgruppen nu har täta träffar som även
består av heldagar. Arbetsgruppen har gått igenom nuvarande process och
frekvent återkommande frågor i arbetsgruppen berör rehabiliteringens område
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Det har uppstått en del problem i kommunikationen och samarbetet mellan
Närhälsan och de privata vårdgivarna som behöver omhändertas, vilket det förs
ett längre samtal kring. Frågan lyfts om Närhälsan själva ska ha en representant
i arbetsgruppen då det under rådande omständigheter är svårt för Annika att
representera hela primärvården. Dialogen får fortsätta mellan
vårdcentralscheferna.
För att uppnå en god samverkan är det viktigt med en öppen attityd och
respektfullt bemötande.
2.

Utbildningsdag 15 maj
På utbildningsdagen den 15 maj kommer Lena Arvidsson att gå igenom den
regionala rutinen och vi kan då utgår från denna i gruppdialogerna där olika
patientfall utgör grunden

3.

Utbildning i rutin och IT-stöd
Som det ser ut idag kommer varje vårdsamverkansorganisation erbjudas tre
utbildningsplatser till delregionala ”Superutbildare” som sedan får skapa en
struktur för vidare delregional utbildning. Bedömningen är att det totalt
kommer att behöva utbildas 19 000 användare i Västra Götaland.
Styrgruppen beslutar att en från sjukhus, en från kommunen och en från
primärvården får den regionala utbildningen, som kommer att ges i v.32-33.
Respektive organisation återkopplar till Annika vem som ska gå utbildingen.
Styrgruppen ger arbetsgruppen i uppdrag att besluta om dagar för utbildning av
delregionala utbildare inom respektive organisation. Likaså beslut om hur
många utbildare som behöver utbildas.

4.

Bokningsbara tider för vårdplaneringar
Arbetsgruppen har arbetat intensivt med frågan och har konstaterat att
samtliga vårdcentraler behöver skapa sig ett arbetssätt som gör att man är
tillgänglig för vårdplaneringar och SIP:ar på sjukhus mellan kl.9-16, vardagar. Ur
ett patient- och anhörigperspektiv är det viktigt att kunna vara flexibel och
sjukhuset har otalet vårdplaneringar varje dag.
Susanne säger att enligt den information hon fått går det ta skapa en
gemensam bokningsfunktion i mailsystemets kalenderfunktion.

5.

Jul- och nyårshelgen 2018
Med tanke på hur årets helgdagar ligger i är arbetsgruppens förslag att samtliga
organisation skapar förutsättningar för att kunna vårdplanera och skriva SIP:ar
på sjukhuset den 23, 26 och 30 december.
För övrigt kommer det att ställas krav på samtliga organisationer att kontrollera
inkorgen årets alla 365 dagar under förutsättning att kravet införas i KOK-boken
från och med den 1 januari 2019.
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6.

Frågor från arbetsgrupp SAMSA till styrgrupp SAMSA
Egenvårdsintyg Både representanterna i arbetsgruppen och styrgruppen kan
konstatera att det är stora brister i alla verksamheter kring egenvård och
egenvårdsintyg och att utbildning behövs.

7.

Övrigt
Regionala SAMSAs AU-utbildning SAMLA sakanar för närvarande representant i
AU. Styrgruppen ger arbetsgruppen i uppdrag att utse representant till AUutbildning.
SIP-utbildning Annika och undertecknad kommer att träffa Sarah för planering
av praktisk SIP-utbildning av berörd personal i början av september.
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Carina Westerelve
Processledare

