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Mötespunkter
1. Inledning
Ordförande Björn hälsade Monica Skoglund kurator vid Rättspsykiatri Rågården och
Frida Palm vikarierande processledare Temagrupp Psykiatri välkomna till dagens
möte. En presentationsrunda av övriga deltagare gjordes.
2. Presentation av Samsynsgruppens arbete
Frida Palm och Monica Skoglund presenterade Samsynsgruppens arbete. Gruppen
består av 1e socialsekreterare/motsvarande från Göteborgs stad respektive
kranskommunerna i delregionen samt kuratorer från specialistpsykiatrin. Syftet med
gruppen är att stärka och främja samarbete och samverkan. Temagrupp Psykiatri har
gett Samsynsgruppen i uppdrag att särskilt arbeta med In- och utskrivningsprocessen
från sjukhus. Samsynsgruppen behöver därav samarbeta med utvecklingsgrupp SAMSA
(UG SAMSA) för att undvika parallella spår samt tillsammans jobba med bl.a.
samverkansdialoger och utveckla nya metoder.
Frida Palm och Evelina Bredinger samordnare för psykiatrin på SU ingår i UG SAMSA
(Motsvarande kommunrepresentation vore önskvärt i gruppen).
och kompletteras med ytterligare två personer från samsynsgruppen (1 från
kommunsidan, 1 från specialistpsykiatrin). Frida återkommer med vilka som ska kallas.
Förslag att också gemensamt anordna en chefträff inför den 1 april då
betalningsansvaret för kommunpsykiatrin blir tre dagar.
3. Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningarna är redan godkända och publicerade på Alfresco och
vårdsamverkan.
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4. Information
Återkoppling från Ledningsrådet sammanhållen hälsa, vård och omsorg.
- Arbetsgrupp SAMSA har bytt namn till Regional arbetsgrupp samordnad hälsa, vård
och omsorg.
- Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller fram till
den 30 november 2020. Ledningsrådet diskuterar att skjuta upp översynen ett år fram
eftersom det blir för snabbt att hinna göra översynen innan 1 december 2020.
- Hur vi ska arbeta över påskhelgen ska beslutas delregionalt och inte på regional
nivå.
- Beslutet är taget att meddelandet, Information vid utskrivning kommer att tas bort.
Det finns ingen information om när det kommer att ske.
- Den 31 mars planeras en workshop med representanter från Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR). Workshopens tema är in- och utskrivning vid komplexa
behov/psykiatri. Cecilia Axelsson Planeringsledare i Göteborgsregionen håller i
workshopen. Inbjudan kommer att skickas ut till enhetschefer och nyckelpersoner
inom psykiatrin.
- Handlingsplan 2020 är godkänd och publicerad på vårdsamverkan
Dialog
Information från regionala SAMSA.
- En ny release kommer den 15 april som innehåller främst förbättringar av SIP.
- En ny riktlinje av SIP är ute på en tjänstemannaremiss fram till april. Beslut ska sedan tas i
Ledningsrådet den 5 juni.
- Avvikelser – läkemedel 2018-2019 har visat på mer osäkra utskrivningar efter nya lagen.
- En fråga som diskuterats är om medicinska sekreterare ska ha behörighet till SAMSA? Det
ligger på verksamhetschefen att bestämma.
- Reservrutinen för SAMSA är inte känd vilket visades sig när det var avbrott i SAMSA i höstas.
Reservrutinen finns på:
http://www.vastkom.se/gits/samsa/ittjanstensamsa/reservrutin.4.3866560e15ce9b20f9bd1f
3c.html
AU-rutin kommer att arbeta med att uppdatera blanketterna och dokumentations-mallarna
som är kopplade till reservrutinen.
- SIMBAs förändrade arbetsätt. Fast vårdkontakt skickar en remiss till hemsjukvården då
patient som vid inskrivning inte har insatser av hemsjukvården men bedöms ha ett behov efter
utskrivning. Till nästa möte ska UG SAMSA läsa igenom SIMBAS modell som publiceras 24
februari på; https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/simba/
- GITS on tour, kommer till Sahlgrenska den 19 mars mellan kl. 9:00 – 15:30. Då kan man ställa
frågor om GITS, dess uppdrag och samverkan och berätta om vår egen verksamhet.
- Det pågår ett arbeta med att ta fram en ny riktlinje för samtycke.
- Representant för regionala SAMSA framför att det finns svårigheter att ta med sig frågor från
UG SAMSA då antalet möten minskat. Förslaget från UG SAMSA är att kalla till ett skypemöte
om behovet finns inför eller efter möten med Regional arbetsgrupp samordnad hälsa, vård och
omsorg.
- Ersättare för Solveig Högberg i UG SAMSA.
LGS ordförande står bakom förslaget att under 2020 utöka med en plats för Göteborgs stad på
delregional nivå i utvecklingsgrupp SAMSA. KarinTidlund (SLK) blir adjungerad till
delregionala gruppen och nya ledamöter blir Lizette Svanström (systemförvaltare
Intraservice) och Sara Blomqvist, (biståndshandläggare SDF Lundby). Evelina Bredinger
SAMSA samordnare för SU/psykiatri ersätter Eva Kärrbrand.
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- Sammanställning från samverkansdialogen.
Björn kommer att presentera sammanställningen från samverkansdialogerna/workshops
under hösten 2019 för LGS den 29 januari. Björn tar också med sig att det är viktigt att vi
behöver arbeta med de förslag som framkommit under samverkansdialogerna/workshops.
Björn sammanställer en lista på vilka åtgärder som vi behöver arbeta vidare med. Härryda
skickar också med att vårdcentralerna inte är med lika frekvent som tidigare i
planeringsprocessen på grund av resursbrist.
- Referensgrupp samverkansdialog vår och höst 2020.
Bokade datum för vårens samverkansdialoger är 28 april, 11 maj och 12 maj. Björn skickar en
Doodle länk till UG SAMSA som vi kan fylla i när vi har möjlighet att delta. Innehållet i
samverkansdialogerna ska främst bestå av, åtgärder, återkoppling och statistik.
- Avvikelser Q4.
Ann-Charlotte går igenom avvikelserna. 2019 har varit ett testår och det som framkommit i
avvikelserna har främst varit kopplade till Lag om in och utskrivning från slutenvården (LUS).
Avvikelserna har främst handlat om samverkan vid utskrivning från slutenvård, SIP,
rehabilitering/habilitering och kommunikation. Brister i samverkan vid utskrivning från
slutenvården handlar främst om följsamheten till riktlinjen. Där det bland annat handlar om att
utskrivningsdatumet ändras efter bokad planering, information saknas i SAMSA,
utskrivningsklardatumet läggs in sent. Den enskilde kommer hem fredag eftermiddag utan
hjälpmedel.
MedControl PRO är det IT-stöd VGR använder för avvikelsehantering. Kommunerna erbjuds
använda systemet för externa avvikelser i samverkan. VästKom via Anneli Bjerde ingår i den
arbetsgrupp som tillsammans med Amira Donlagic och Goran Barasin tagit fram förslag på
länsgemensam rutin som skall understödjas av MedControl PRO. Det är upp till varje kommun
att avgöra om man antar detta erbjudande. Arbetet sker på uppdrag av VVG. Det är
kostnadsfritt för kommunerna att ansluta sig och Västkom har skickat ut information till
kommunerna. Dock är det är oklart om MedControl kommer att finnas med i Millenium.
MedControll kommer att tas upp på LGS den 29 januari.
- Uppföljning av jul och nyårshelgen och strategi för storhelger under 2020.
Jul och nyårshelgen fungerade i stort sätt bra. Kommunerna hade höjt beredskapen innan och
efter helgerna. Dock blev det ett ökat inflöde efter helgerna. Björn tar med sig rapporten till
LGS och förslaget från UG SAMSA är att; För en smidig process ska samtliga parter ha en god
framförhållning, planering och samverkan inför och efter storhelger. Gemensamma
planeringstider under röda dagar behövs då inte.

Övriga frågor
- OFVI.
Partille framför att personer skickas hem från sjukhuset utifrån en rutin som vi inte
har. Det framgår inte i planeringsmeddelandet att sjukhuset kontaktat hemtjänsten och
planerat hem person. Biståndshandläggare kontaktar sjukhuset utifrån
planeringsmeddelandet och då framkommer att ”planeringen” överenskommelsen
redan är gjord. Detta blir merarbete för biståndshandläggarna. Önskemålet är att
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sjukhuset skriver in i planeringsmeddelandet att kontakt har tagits med hemtjänsten.
SU tar med sig detta.
- SIP
SU tar upp att avvikelser har skickats till kommunerna om att det har fyllt i rutan för
SIP. Detta ska kommunerna inte göra utan det är primärvårdens ansvar. Mölndal
framför önskemål om att rutan flyttas då den av misstag är lätt att klicka i.
Representanterna i Regional arbetsgrupp samordnad hälsa, vård och omsorg
tar med sig frågan till AU-utvecklingsgrupp.
- Fråga från Mölndal angående dokumentation av SIP i SAMSA.
SIP i SAMSA består av två processer, den ena när personen vistas inom sluten vården
och där fast vårdkontakt kallar till SIP. Den andra processen används då personen är
utskriven från sluten vården och kan initieras av kommun/primärvård.
- Rapport från Närhälsan; fått uppdrag av UG SAMSA att ta frågan om PRIMUS remiss
en vända till. Frågan om PRIMUS remissen fortfarande behövs har varit uppe i
ledningsgrupperna inom V3, V4 och V5 och man är överens om att den inte längre
behövs. SAMSA är tillräckligt.

- Fråga från Partille om skolan ska in i SAMSA.
Frågan ska lyftas på Länsgemensam nivå. Ett bekymmer är att elevhälsan inte har
några SITHS-kort.

Kommande möte: 31 mars 2020
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