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Sammanfattning
Pilotprojekt Samordningsfunktion i SAMLA
Det finns nu projektplaner från samtliga tio vårdcentraler i Lerum och Alingsås. Funktionen
samordnare kan vara en sjuksköterska, undersköterska eller annan profession. Samordnarens
uppdrag i projektet är att vara tillgänglig för samtliga parter och ansvara för samordningsbehov
även om behov av vårdcentralens insatser inte föreligger. I piloten är det viktigt är att identifiera
vad som kan bli bättre och var det brister i samordningen kring en individ. En person med
kunskap i metod ”tjänstedesigne” kommer att stötta upp i piloten från januari 2020. Metoden
används för att ta reda på vilka behov brukare eller patienter har, särskilt gäller det när man
behöver förstå vilka outtalade eller mer svårfångade behov som finns. Det handlar om att forma
ett sätt att arbeta i samordningen oavsett vem som hjälper individen.
Bemanning över kommande Jul/nyårshelg
Beslut Efter diskussion fattar samordningsgruppen beslutet om att inte bemanna kommande
Jul/Nyår utan arbeta för att patienterna ska kunna skrivas ut tryggt och säkert under
vardagarna.

Sammanfattning
Utvärdering vårdsamverkan SAMLA - prioritering
Sammanfattningsvis var prioriteringarna ganska lika i samtliga utvecklingsgrupper (UG)
och i samordningsgruppen. Det är väldigt tydligt att information inte flödar till och från de
olika grupperna även om samtliga representanter har det i sitt uppdrag. Det kommer få
frågor om identifierade problem från verksamheterna och/eller medarbetarna, hur kan
detta bli bättre? Viktigt lyfta upp det som inte fungerar genom representanterna i UG.
För att informationen/kommunikationen ska bli bättre mellan UG och
Samordningsgrupperna blev följande förslag taget.
• Beslut: Ordförande från samtliga fyra UG kommer att ingå som representanter i
samordningsgruppen fortsättningsvis.
Delregional rutin för Läkemedelshantering i samverkan
Informationspunkt
Rutinen är beslutad av UG Samverkan vid in- och utskrivningsprocess och gäller från den
1 november. Rutinen finns publicerad på hemsidan under delregionala dokument.

