Minnesanteckningar UG SAMSA 191203
Datum och tid:

3 december Kl. 08.30 -11.30

Plats och lokal:

Kronhusgatan 2 F Lokal: Carnegie

Mål och syfte med mötet:

UG SAMSA arbetsmöte

Mötesdeltagare:

Björn Gunnarsson (ordförande) Gisela Fridstedt,
Marita Wiklund, Micael Marcussen, Helen Ström, Marie
Blixt, Solveig Högberg, Karin Tidlund, Carina Waltilla,
Sara Andersson, Harriet Kvarnhage, Anne-Charlotte
Larsson (adjungerad)
Sekreterare: Sara Andersson

Föregående minnesanteckningar: Godkänns för publicering
- Handlingsplan 2020 täcker det uppdrag vi har i UG SAMSA
Delmål:
1. 1 april 2020 regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i
psykiatrisk eller somatisk vård. En arbetsgrupp inom psykiatrin, SAMSYNS-gruppen, finns för
arbete med att implementera arbetet och det föreslås att 2-3 personer från denna grupp bjuds
in till UG SAMSA; till hjälp för ett ökat engagemang i SAMSA och implementering av arbetet.
2. Samverkansdialoger har ägt rum och Micael Marcussen har sammanställt anteckningar från
dessa. Björn Gunnarsson kommer att gå igenom anteckningarna och sammanställer en
åtgärdslista att ta vidare till LGS beredningsgrupp, efter att UG SAMSA fått del av listan och haft
möjlighet att återkoppla. Exempelvis finns tydligt önskemål om att information om
korttidsboende läggs till i SAMSA vid utskrivning. Åtgärdslistan skall nå LGS beredningsgrupp
innan jul. Det uttrycks brist på driv framåt då det råder oklarheter om vem som har rätt att
fatta beslut.
- Samverkansdialog vår och höst 2020
I samverkansdialogerna deltar både nya och tidigare deltagare. Förslag att ha tre fasta
träffar/termin:
Rosmarinen 40 pl

SU/Mölndal

2020-04-28 1330-16

Jubileumsaulan 86 pl

SU/Sahlgrenska

2020-05-11 1330-16

Humlen 64 pl

SU/Östra

2020-05-12 1330-16

Rosmarinen 40 pl

SU/Mölndal

2020-10-19 1330-16

Jubileumsaulan 86 pl

SU/Sahlgrenska

2020-11-02 1330-16

Humlen 64 pl

SU/Östra

2020-11-10 1330-16
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Dialogerna bör innehålla genomgång av statistik och inhämtande av synpunkter/förslag för att
förbättra kvaliteten i arbetet med in- och utskrivningsprocessen. Återkoppling ska ske av
åtgärder vidtagna efter tidigare inkomna förslag.
Om det finns en tydlig struktur för inhämtande av kommentarer/förslag/synpunkter och
återkoppling på vad som skett med förslag sedan tidigare möten förväntas en god delaktighet
och att processen förs framåt.
Mentimeter-funktionen bra och rekommenderas att vi fortsätter med, förutsatt att frågorna är
tydliga.
- Rapport från fokusgrupp: väntas i februari.
- Avvikelser Q3:
Statistik över antalet inkomna rapporter visas. Antalet ökar. Flest avvikelser rör LUS (Lag
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård): Att
planeringsdatum för utskrivningsklar flyttas. Rapporten ligger på hemsidan.
Förslag finns att kommunerna skall få tillgång till MedControl Pro. Pilot med positivt resultat
har utförts: Bollebygd, Lilla Edet och Trollhättan mfl har testat systemet. Fråga kvarstår om
kommunerna i Gbg-området vill använda Medcontrol Pro för externa avvikelser. Systemet är
dock inte utvecklat för detta ännu.
Medcontrol Pro kommer att fortsätta användas även när Millenium införts, vilket innebär att
det är en fördel att kommunerna redan nu introduceras. I nuläget bär regionen kostnaden.
- Jul nyårshelgen 2020
LGS( Ledningsgrupp samverkan) hade möte 191114 där planering för storhelger framöver
(inte jul och nyår) – påsk, 2020 var en punkt. ”Frågan om planeringstid bör hanteras
pragmatiskt på delregional nivå. Sannolikt bättre flöde om vi inte sprider ut resurserna.
Uppdrag till UG SAMSA att diskutera strategi kring planering av helger 2020 och framåt.
Återkomma med förslag till LGS i januari. ”
Förslag som framkommer:
Hittills har det fungerat att lösa det pragmatiskt, utan gemensamma planeringstider, genom att
SU ringer till kommunen när det är dags för hemgång. Vid planering i SAMSA skrivs numret in i
SAMSA i planeringsmeddelandet, om hemgång är förväntad under helgen. Nummer ska vara
till en person med mandat att fatta beslut om att patienten ska komma hem. Aktuell telefonlista
behöver finnas inför varje storhelg. Gemensamma planeringstider under röda dagar behövs då
inte. Strategin formuleras vid UG SAMSA’s möte i januari.

- Mötestider 2020
Fråga lyfts om roterande ordförandeskap. Gruppen är enig om att man önskar att den person
som är ”Processledare från Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet är ordförande
och sammankallande för utvecklingsgruppen SAMSA” fortsätter.
Mötesplanering så att inspel från UG SAMSA kommer till LGS och beredningsgrupp i tid.
- Mötestider: fortsatt tisdag fm på Otterdalska.
- Tre mötestider / termin.
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- Ordförande återkommer med förslag till tider. Lägger in höstens tider lite senare.
Westrings aula

Oterdahlska

2020-01-28 0830-1130

Westrings aula

Oterdahlska

2020-03-31 0830-1130

Westrings aula

Oterdahlska

2020-06-16 0830-1130

-Tillkommande stående punkt på kommande agendor:
- Återkoppling från regionala arbetsgruppen SAMSA

Återkoppling från arbete som pågår i Arbetsgrupp SAMSA:
- Riskanalys avseende ny rutin för inhämtande av samtycke till informationsöverföring
har skickats till Sara Woxneryd.
- I dagarna kommer det ut ett cirkulär kring nya utskrivningslagen från Socialstyrelsen.
- Hur involverar vi rehab mer i processen?
- Testpersoner får inte läggas in i driftsmiljön.
- Organisationsträdet i systemadministrationen har diskuterats. Privata utförare,
elevhälsa, MVC mfl, för att kunna involveras vid SIP och vid utskrivning
- Ny möjlighet finns att ta ut statistik ur SAMSA.
http://vastkom.se/gits/samsa/statistik.4.6bdad9c215cfc2fd009dbf66.html för
ansökan om behörighet
- Excel-rapport på detaljnivå finns som regionanställda har möjlighet att ta del av.
- ”Information vid utskrivning” innebär dubbeldokumentation för sjukhuset.
Informationen står redan i planeringsmeddelandet. Kan ”Information vid utskrivning”
tas bort? Denna fråga är upp till Ledningsrådet för beslut i nästa vecka.
Rapport fr LGS:
- Beslutsstöd ViSam: Strukturerad beslutsbedömning. Anpassat för den kommunala
Hälso- och sjukvården för att identifiera behov hos patienten inför att skicka in
patienten till sjukhus. Förslag att kopplas till SAMSA. LGS har lagt ett uppdrag till TGÄ
för att ta fram ett beslutsunderlag. Används i modifierad form i 29 kommuner. Nyttjas i
SIMBA och Skaraborg och i Göteborg i Örgryte Härlanda
- Ledningsrådet har ett Förslag på ”Förvaltningsplan- samordnad hälsa, vård och omsorg”.
Denna är ute på remiss till samtliga ledningsgrupper.
- Kartläggning av patientärenden > 7 dagar inom psykiatrin.
Ersättare till Zophia Simson-Delauzon rekryteras och denne kommer att delta i UG
SAMSA.
Delårsrapport
- Oktobers statistik från SAMSA. Finns på Vårdsamverkan.se.
Laget runt:
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SU:
- SU blir en av fyra enheter för rehabilitering av ryggmärgsskadade i Sverige. Utbildning av
SAMSA-användare pågår. Patienter med respirator fortsätter att vårdas inne på SU. Övriga på
Högsbo, avd 623.
- Lungavdelningen stängd.
- upprepade samsautbildningar pga personalomsättning.
- Utbildningar i LUS/SAMSA för läkare börjar i januari/februari. Bland annat vilka
konsekvenser flyttande av datum för utskrivningsklar får.
- I chefsbrevet har det gått ut info om att det bör finnas folk som kan planera via Skype inför jul
och i mellandagarna.

Göteborgs stad:
- Solveig Högberg får utökat uppdrag 2020 att ingå i GITS och i FVM-projektet och
kommer att lämna UG SAMSA.
- Man ser över vem/vilka som kommer att sitta med i UG SAMSA. Karin Tidlund
återkommer med besked.
- Beslut har fattats i Kommunstyrelse och fullmäktige att SDN upphör och att det blir
fack-förvaltningar/nämnder. Ny nämnd där hälso-och sjukvård samt äldreomsorg
kommer att ligga. Träder i kraft årsskiftet 2020/21.
Närhälsan: Svar inväntas ang Primus-remissen.

Mobil Närvård: Björn Gunnarsson (samordnare för mobil närvård) och Robert Höglind
(samordnare för närsjukvårdsteam) åker runt till NOSAM och berättar om mobil närvård och
närsjukvårdsteam. Mål att det ska finnas sju närsjukvårdsteam (idag finns det fyra)
23/1: Möte för SU’s läkare i närsjukvårdsteam samt hemsjukvårdsläkare från vårdcentraler.
Handlingsplan mest sjuka äldre: Björn Gunnarsson ska nästa vecka träffa Gbg’s stads
politiker för återkoppling.
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