Minnesanteckningar
Utvecklingsgrupp SAMSA

Datum:2017-05-31

Närvarande:

Lena Arvidsson, Cecilia Axelsson, Liselotte Axén, Marie Blixt, Gisela
Fridstedt, Mikael Marcussen, Helena Nilsson, Lena Rudholm, Carina
Waltilla, Carina Westerelve, Marita Wiklund

Förhindrade:

Solveig Högberg, Ann-Charlotte Larsson (adjungerad), Helen Ström,
Charlotta Sundin Andersson

Tid:

Kl. 09.45-11.45, Gullbergs strandgata 36D

Mötespunkter
1. Sekreterare för mötet
Liselotte Axén
2. Föregående minnesanteckningar
Rättelse: Område 3 på SU använder inte något ”snabbspår” i SAMSA.
Anteckningarna läggs till handlingarna.
3. Laget runt
Positiv anda och aktivt deltagande på psykiatrins Samverkansdialog.
Öckerö har nyligen fått ett par kallelser till distansmöten.
Närhälsan har framgångsrikt testat distansmöten med SU Högsbo sjukhus.
Mölndal har genomfört distansmöten med SU Östra sjukhuset.
Primärvården anställer vårdplanerings-sköterskor. Planerar att starta med SIP i
oktober.
Sommarsidan kommer snart på Samverkanstorget och VG Regionens hemsida,
uppdaterad med färsk kontaktinformation.
Vuxenenheten i Härryda har fått utbildning och egen inkorg i SAMSA.
Mycket utbildning i SAMSA pågår och planeras. Stort intresse hos användarna efter
kunskap om SIP.
4. Samverkansdialog
Dagen ägnas i huvudsak åt att sammanställa en rapport om våra dialogmöten.
Josefin deltar i arbetet med nyttiga reflektioner och goda råd. Vi sätter rubriker.
Enas om att särskilja psykiatrins dialogfrågor och resultat av enkät, men hålla
diskussionsdelen gemensam. Lena mailar utkast så att vi kan fylla på rapporten.
När vi skrivit klart så sammanställer Lena de olika versionerna. Deadline 22/6.
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5. Avvikelser i samverkan
Workshopen utföll mycket positivt. God uppslutning av chefer.
Samma problematik identifierades hos alla parter.
Slutsats är att vi behöver ett gemensamt system för avvikelser i samverkan.
Hur går vi vidare?
6. SAMSA – rapport från möte 10 maj
Viktor Storberg hade genomgång av nya lagförslaget.
Kontakter i SAMSA blir inte obligatoriskt i nästa patch 13 juni heller – bör
framföras av oss som ett absolut krav.
Inga lathundar uppdateras i väntan på nya lagen.
7. Distansmöte via video
16 Vårdcentraler har testat, 20 återstår. 6 Rehab har testat, 7 återstår.
Enkäten vid distansmöten har ersatts av Registrering och är bara för sjukhuset.
Lägesrapport för distansmöten på Samverkanstorget bör kompletteras med Rehab.
8. Information från Temagrupperna
Temagrupp ”Mitt i livet” arbetar för fullt med skapandet av en regional
patentprocess i Västra Götalandsregionen kring vuxna med förvärvad hjärnskada.
9. Övriga frågor
Brister i patientsäkerheten uppstår när det saknas kontaktvägar.
Det duger inte att prata in meddelanden på telefon, komplettera med
administrativt meddelande i SAMSA.
Ska vi ha journummer som alltid går att nå?
Kontakter måste bli obligatoriskt i SAMSA.
Hemsjukvården i Härryda använder en checklista med åtgärder som sjukhuset ska
vidta vid utskrivning av patient. Listan uppskattas inte av sjukhuset. En sådan lista
bör göras i samverkan.
Rutin finns i regionen att även utförare (hemtjänst) kan gå in i SAMSA – se
”Uddevalla- modellen”.
Carina Westerelve slutar sin tjänst i Göteborgs stad och börjar i augusti i Vårdsamverkan
Alingsås/Lerum, vi önskar henne lycka till
Möten hösten 2017
22 aug, 26 sep, 24 okt, 21 nov.
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