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1. Inga frågor på föregående protokoll
2. Information från temagrupper.
Kort informationspunkt från temagrupp psykiatri. Rapporter i sin helhet finns att läsa
på samverkanstorget.
3. Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Hög arbetsbelastning i hemsjukvården med mycket administration, ohållbar situation.
Det är ett bekymmer att ändringar i utskrivningsplanering sker med mycket kort
varsel. Patienter skickas hem utan hjälpmedel, epikris och läkemedel. Man kan inte lita
på ”checklistan” eftersom erfarenheten hittills är att informationen där är inaktuell
eller att listan är bristfälligt ifylld. En åsikt är att den borde vara tvingande. Patienter
skickas hem även om ärendet i SAMSA inte är färdighanterat. Man gör avvikelser i
dessa fall. Man uppfattar att det är svårt att få till dialog med sjukhusen. Vill man få till
det behöver man gå via temagrupper eller LGS. Det är bra om det görs en övergripande
sammanställning till Västkom. Remissreglerna gäller fortfarande, det vill säga
vårdcentralen tar över ansvaret först efter att de fått en remiss och godtagit den. Ett
förslag är att man i större utsträckning återkopplar till sjukhuset när patienter skickas
hem utan att vårdcentralen får remiss med tillräcklig information. Beslut att de
svårigheter som uppmärksammats lyfts på nästa NOSAM då
temagruppsrepresentanterna kommer att finnas med.
Elin berättar om senaste nytt med gemensam kalender; det fungerar inte som önskat,
olika system är inte kompatibla. Företagsmail måste vara Office 365 för att det ska
fungera.
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Ulrica önskar byta SIP-tider som bestämdes vid förra mötet. Kontakt sker mellan Ulrica
och Ardita för att se om det går att lösa.
Ardita lyfter ett bekymmer med planeringsmöten via Skype där man upplever att
primärvården efterfrågar information om behov av SIP etc och därmed skjuter över en
del av sitt ansvar på kommunen. Alla professioner behöver inte vara med vid mötena,
bara sjuksköterskor. Utvärdering i januari.

4. Övriga frågor
Hur får fast vårdkontakt information att patient skrivs ut från korttidsboende?
Mötet vet inte hur det går till idag. Ett förslag är att fax skickas till vårdcentralen, ett
annat är att man använder SAMSA. Kommunen tar med sig frågan som behöver lyftas
igen nästa möte.
Fråga från avdelningscheferna om organisation, mandat, närvaro med mera för
NOSAM.
Bordläggs till nästa möte.
Bemanning under jul och nyår.
Bud om att 23e, 26e och 1e behöver bemannas upp. Jourcentralerna har nämnts som
en lösning. Ännu oklart vad som gäller.
Inför nästa mötes val av sekreterare och ordförande.
Alla ombeds tänka till inför mötet så att beslutspunkten kan gå snabbare. Så som
ordningen har sett ut hittills bör sekreteraren nästa år komma från kommunen och
ordförande från sjukvården.

Nästa möte 20 november kl 14-16, Partille
kommunhus
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