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Uppdrag

1. Helena informerar från rutingruppens möten. Diskussion förs kring hur
alla parter ska lösa bemanning 365 dagar om året.
Annika informerar från SAMSA arbetgrupps minnesanteckningar:
Slutgiltigt beslut om Rutinen sker 16 april. En PP om riktlinjen är
framtagen. Lena Arvidsson ska tillsammans med Södra Älvsborg göra
patientfall.
2. Arbetsgruppen tittar på förslag från vpl-ssk primärvård på hur
jul/nyårshelgen 18 ska lösas i samverkan. Förslag är att SAMLA måste
bemannas 23/12, 26/12 och 30/12. Kan det bli en överenskommelse som
tidigare år. Gruppen är inte överens om detta. Hemtjänst och
hemsjukvård måste kunna ta hem patienter röda dagar och helgdagar.
Funderingar om beredskapsjourer finns. Frågan bordlägges och tas med
till styrgruppen.
3. Helena tar upp frågan om Outlook-kalender för mötesbokning. Annika
informerar att Susanne Lidén Alingsås lasarett, tittar på detta.
4. Diskussion om utbildningar förs kring SIP, SAMSA och rutin. Dagar för
utbildningar behöver bokas in snart, då det är kort om tid efter
sommaren.
5. Diskussion om förslag på ytterligare mötestider för arbetsgruppen. Inget
beslut om detta i nuläget.
6. Arbetsgruppen fortsätter arbetet med processkartläggning runt nuvarande
rutin. En fråga som kommer upp rör om patienten på sjukhuset fått
frågan om hem-rehab Stroke innan vårdplanering, så framkommer inte
det i kallelsen till vårdplanering om patienten tackat ja eller inte. Det blir
en diskussion om hemsjukvårdens rehab ska medverka vid de tillfällena
som den enskilde tackat ja. Henrik från Närhälsans rehab tar denna fråga
vidare.
Diskussion förs också kring egenvårdsintyg och det uppmärksammas att
det finns en kunskapsbrist hos alla parter runt detta. Annika lyfter frågan
till styrgruppen.
7. Nästa möte för SAMLA arbetsgrupp är 23/4 på VoÄ Kungsgatan.

2

Vid minnesanteckningarna:

justerare:

Sara Jäderklint

Gunilla Burwall
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