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(√)

Eva Öhrvall, ordförande
Privat primärvård
Agneta Lindberg
Alingsås lasarett
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Kommunal Hälso- och sjukvård
Henrik Isaksson
Offentlig och privat Rehab
Tanja Mattsson
Socialförvaltningen
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Vuxen psykiatrisk klinik ÖVM
√
Titti Davidsson
Alingsås kommun
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Hanna Huhtamo, vice ordförande
Offentlig primärvård
Henrik Jonsson
Alingsås lasarett
Marianne Fransson
Öppenpsykiatrin
Thomas Enochsson
SÄS
Lena Arvidsson
Processledare SAMLA
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1. Välkommen, Eva Öhrvall hälsar välkommen
Ny representant Titti Davidsson, socialförvaltningen Alingsås kommun kommer att ersättas då
hon inom kort byter tjänst. Ann-Sofi Medin, delregional samordnare har avslutat sin tjänst.
2. Föregående minnesanteckningar 2019-04-25
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

3. Påskhelgen 2019
Sammanfattningsvis var samtliga parter i tjänst den 21 april som överenskommet. Det hanterades
en del ärenden i IT-tjänst SAMSA men inga möten ägde rum under påskdagen. Kommunen och
primärvården hade dialog i Lerum vilket de har regelbundet i vanliga fall under veckan. Lerums
kommun gjorde inga biståndsbeslut under helgen. Privat och offentlig primärvård hade inga
hemgångar under påsken men en del meddelanden hanterades i IT-tjänst SAMSA.
Alingsås lasarett hade det överlag lugnt under påsken och det har inte rapporterats några
verksamhetsavbrott med anledning av samverkan. Lerum och Alingsås kommun är tacksamma om
lasarettet meddelar om det finns brister i specifika ärenden. Rehab på lasarettet var i tjänst på
påskafton men inte på påskdagen, de hade inget specifikt att hantera.
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SÄS hade några hemgångar men det blev tydligt för dem att några förstärkningar inför helger inte
är nödvändigt om fokus är att planera under veckan. Öppenpsykiatrin/SÄS heldygnsvård
meddelar att de bestämt att de inga möten har under helg.
Samtliga ingående parter är överens om att det är bra att planera innan helg och att det finns en
beredskap efter helgen för att den enskilde ska kunna gå hem som planerat. Viktigt följa antalet
utskrivningar/dag för att se hur det ser ut fördelat över veckan/helgen. Lena efterfrågar statistik
för antalet utskrivningar från lasarettet/dag och nu specifikt påsken.
Angående bemanning över midsommarhelgen tycker UG att det inte behövs. Alingsås lasarett
behöver dock ta med frågan hem i egen organisation. Frågan om helgbemanning kommer att
lyftas den 17 maj på Samordningsgruppen.
4. Inriktningsdokument för in- och utskrivningsprocessen
AU-Samordningsgrupp har gett uppdrag till UG att ta fram ett inriktningsdokument för att
förtydliga vissa delar i processen. Viktigt här är att grunden är Regional riktlinje/Rutin och dialog
finns. Samtliga ingående parter tar hem frågan om vad som behöver förtydligas. Viktigt att det
här finns en samsyn hur vi ska hjälpa den enskilde oavsett process. Utgångspunkten är att det på
dialogdagen framgick att Skaraborgsmodellen ansågs vara ett bra exempel på god samverkan.
Information om att detta arbete genomförs kommer att ges till samordningsgruppen den 17 maj.
Övrigt
 Bistånd i Lerum kommer att åka på studiebesök till Skövde för att efterhöra hur de arbetar
med det nya arbetssättet.
 Viktigt att inte invänta inriktningsdokumentet utan arbeta med processen och att föra en
dialog i IT-tjänst SAMSA.
 Ett utvecklingsarbete behövs där patientärenden följs för ett lärande och se det som ett
utvecklingsarbete.
 Alingsås kommun och vårdcentralerna i området kommer som Lerum att påbörja att ha
avstämningsmöten om inneliggande gemensamma patienter. Viktigt följa upp om det då
blir någon skillnad för sjukhuset?
5. Handlingsplan med aktiviteter
- Läkemedelshantering i samverkan – Rutinen ska ha varit på remiss till dagens möte men det
finns fortfarande ett par punkter som behöver förtydligas. Rutinen går åter till arbetsgruppen
men behöver skickas ut med agendan senast en vecka innan den ska upp till beslut på nästa
möte den 14 juni.
6. Sluta faxa och använda NPÖ
Frågan om att sluta faxa har nominerats till Samordningsgruppen då det visat sig att övriga
delregionala områden i Västra Götaland vill avvakta tills frågan om bl.a. samtycke har lösts.
Arbetet med en delregional rutin kring vilka dokument som måste faxas trots NPÖ pausas tills
vidare.
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7. Information från det länsövergripande/regionala
Lena meddelar att hon skickar ut det senaste från Regional arbetsgrupp SAMSA i en
sammanfattning riktat till specifika personer/verksamhet som UG har meddelat.

8. Övriga frågor
Midsommarhelgen – se punkt 3
9. Viktigaste punkterna från mötet
1. Påskhelgen 2019
2. Inriktningsdokument för in- och utskrivningsprocessen
3. Sluta faxa och använda NPÖ – uppdrag att skriva rutin
10. Punkter på nästa möte
 Inriktningsdokumentet
 Beslutspunkt om Rutin läkemedelshantering i samverkan
 Brukarrepresentation (bordlades på dagens möte)

Nästa möte är den 14 juni kl. 09.00 – 11.00 i på Alingsås lasarett lokal: Rubinen
Vid anteckningarna
Lena Arvidsson
Processledare

