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Agenda Samordnad hälsa, vård och omsorg
2020-12-15
Tid: 10.40 – 12.00
Plats: Teams
Sekreterare: Robin Ahlm
Sammankallande
Krister Bergkvist, Processtöd SkaS

Kallade
Robin Ahlm, Processtöd kommun
Angelica Engman, Processtöd PV
Gunilla Garp, Ordförande Norra Superkontaktombudsgruppen
Anette Friman, Ordförande Södra Superkontaktombudsgruppen
Margareta Liljegren, Ordförande Västra Superkontaktombudsgruppen
Birgitta Engström Walander, Patientsäkerhetsgruppen

Beslutsärenden
1. Ordförande 2021
Förslag att Robin tar över ordförandeklubban nästa år.
Bifalles av gruppen enhälligt.
2. Kommunikationsplan 2021
Förslag att inte justera kommunikationsplanen utöver datum för upprättande.
Bifalles av gruppen enhälligt.
3. Vårens möten
Robin har skickat kallelser till vårens möten, är tiderna ok eller behöver något justeras? Alla
möten 08.30-12.00 på datumen 27/1, 24/2, 24/3, 21/4, 26/5, 16/6.
Bifalles.

Informationsärenden
1. Återkoppling från Norra SKO
Bra möte. Svårt att hålla som skypemöte utifrån diskussioner. Bra diskussioner utifrån
bildspelet och filmerna om uppdateringen i SAMSA, positiv återkoppling på dessa. Blivit
något bättre runt rehab och märktes förbättring men det är ju rörigt i övrigt med covid.
Ödmjukhet efterfrågas då patienter ligger på “fel” frågor. Viktigt att man inte ställer frågorna
på ett “beskt” sätt. Utskrivningsdatum fortsatt stort problem som är genomgående och fanns
flera exempel på att det hade varit resurskrävande hos mottagaren när det inte uppdaterats i
tid. Bemanning jul-nyår. Alla ej ännu bestämt hur man skulle göra.
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2. Återkoppling från Södra SKO
Ingen var med från SkaS på mötet. PV och kommun med. Nuläget - hektiskt, svårigheter att
ta hem. Alla hade fått info om uppdateringen i SAMSA. Snabba utskrivningar märktes av
överlag. Covid-smittan gjorde att dokumentationen försämrats från sjukhuset. SIPutbildningar för medarbetare var uppe, utbildas av frivillga SKO. Tekniska problem i
kommunerna med distansutrustning utifrån att man inte ska vara för många hos den ensilde.
3. Återkoppling från Västra SKO
Inställt med kort varsel. Bra att redan nu titta på mötestider för våren.
Diskussion om torsdagsmötet - har upplevts som att det är sämre ordning just nu vad gäller
SAMSA, läkemedelslista och epikris haltar med mera. Frågan var uppe om detta att de ska
vara klara innan utskrivningsklar. Den så kallade utskrivningsloopen diskuteras. Får
sjukhuset bara veta dag och tid för hemgång så brukar man kunna tillmötesgå
dokumentationen t.o.m. dagen innan. Dock kan allt fela eftersom det är människor i
processerna. Nästa möte nu på torsdag där eventuellt Krister deltar som SHVOs
representant.
4. Återkoppling från Rehabmötet 10/12
 Läggas till “i tid”
 Olika lösningsförslag, frågor kring samtycke, sekretess och vårdval.
 Utskrivningsklardatum flyttas ger stora problem för rehab.
 Cheferna för rehab behöver informeras om detta. Akutbeställningsproblematiken
“loopar”.
5. Skaraborgstillämpningen 2.0
a. Beslutsärende till AU
Verkar gå igenom utan mer arbete – Krister dubbelkollar med beredningen vad som
kvarstår.
b. Utkast på webbplats
Krister visar utkast på hur Skaraborgstillämpningen kommer visas på webbsidan.
6. Utskick julhälsning/helgenkät
Bra saker som hänt under 2020.
7. Verksamhetsberättelse 2020
Återkoppla gärna SKO-gruppers aktiviteter innan 20/1 2021 via epost till Krister.
8. Återkoppling videostreamingtjänst
Vid processtödsmöte igår 14 december med alla processtöd fördes dialog kring tjänst för
videostreaming. Beslut togs att skapa en kanal på tjänsten Vimeo och Krister samverkar med
kommunikatör för att ordna detta.
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Diskussionsärenden
1. Implementering av Skaraborgstillämpningen 2.0
Behov av att samla alla superkontaktombud för information och dialog så fort beslut finns,
hur ska vi tänka utifrån perspektiven önskemål om stormöte, behov av dialog, pandemin,
behov av ytterligare SIP-duvning, framförhållning med mötesbokning och så vidare?
Verksamheterna upptagna av pandemi. Fokus på SKO? Ett SKO-möte för alla? Ingående gå
igenom skaraborgstillämpningen med tillhörande samverkansansvisningar. Bra att alla hör
samma sak samtidigt. Heldag kontra halvdag – digitalt? Fm+em? Finns ett stort intresse för
att höra hur det går i andra SKO-områden. Dialogmöten framöver till den “breda massan”
Mötet planeras till den 5/2.
2. Intervju kring bemötande vid digifysisk vård
Mail från Socialstyrelsen med önskemål om telefonintervju om bemötande och kodning med
personal som genomför digitala vårdmöten eller samordnare/chefer med insyn i arbetet.
Förslag att återkoppla några namn, är det ok?
Robin får nytt mail under mötet som gör att frågan utgår.
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