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Uppdrag och uppdragsgivare 

Överenskommelser, riktlinjer och rutiner framtagna i samverkan handlar om vilka åtaganden 

kommun och region har kring personer som har insatser från två eller flera huvudmän. 

Brister i samverkan är när överenskommelser, riktlinjer och rutiner framtagna i samverkan 

inte efterföljs.   

Varje huvudman/verksamhet/enhet ska ha en rutin för att identifiera återkommande brister i 

samverkan som inte går att lösa, så kallade övergripande systemfel. Identifierade brister i 

samverkan ska rapporteras med hjälp av framtagen blankett, som gäller för vårdsamverkan i 

Göteborgsområdet. Rapportering sker kvartalsvis till LGS processledare. 

Att rapportera brister i samverkan löper parallellt med verksamheternas avvikelsehantering. 

Det ersätter inte verksamhetens egna rutiner för avvikelsehantering i ledningssystemet utan är 

ett komplement för att vi tillsammans ska kunna få fram statistik och analysera övergripande 

systemfel i samverkan. 

 

Uppdragsgivare 

Analysgruppen är underställd LGS Beredningsgrupp som ansvarar för att lämna uppdrag till 

gruppen, utse representanter samt revidera uppdragshandling och representation i gruppen 

vid behov. 

 

Syfte  

Syftet med analysgruppens arbete är att upptäcka brister i samverkan och bidra till utveckling 

och god kvalitet i de processer som skapar trygghet för den enskilde personen och underlättar 

arbetet för medarbetaren. Uppföljning av gemensamma avtal, överenskommelser, riktlinjer 

och rutiner är ett viktigt verktyg för att få kunskap om systemfel som skulle kunna klargöras i 

gällande dokument. 

 

Uppdraget  

Uppdraget innebär att identifiera övergripande systemfel och ta fram förslag till 

utvecklingsområden/tema för gemensamt lärande och förbättringsarbete.  

I uppdraget ingår att: 

• Ta emot och sammanställa rapporterade brister i samverkan från 

verksamhetsnivå.  

• Analysera data och identifiera förbättrings-/utvecklingsområden.  

• Sortera tema för samverkansdialoger 

• Avstämning med aktuell temagrupp inför prioritering  

• Samarbete med Berosam och utvecklingsgrupp SAMSA 

• Vara uppdaterad om brister i samverkan inom barn och unga som rapporteras 

till den lokala Västbusgruppen och sammanställs i årsrapport. Delregionala 

styrgruppen identifierar återkommande problem som inte går att lösa, så kallade 

övergripande systemfel i samverkan. 

 

Arbetsform och bemanning 

LGS processledare är ordförande och sammankallande för analysgruppen som bemannas med 

temagruppernas processledare. Uppdraget som sekreterare roterar inom gruppen. 
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Analysgruppens arbete rapporteras fortlöpande till LGS Beredningsgrupp genom 

processledaren. Behov av arbetsgrupper eller nätverk förankras i LGS Beredningsgrupp  

Rekommenderad mötesfrekvens kvartalsvis, vilket kan förtätas eller glesas ut beroende på 

behovet. Uppföljning sker via delårs- årsrapportering 

 

Process  

LGS processledare har sammanställt inrapporterade brister från verksamhetsnivå. 

Analysgruppen har identifierat utvecklingsområden samt sorterat tema för 

samverkansdialoger/workshop. Avstämt med temagrupp Äldre. Rapporteras till LGS via 

beredningsgruppen.   

Resultat  
Under andra kvartalet har fem stadsdelar i Göteborgs stad, sex vårdcentraler (Närhälsan), 

Partille kommun samt NOSAM Östra Göteborg, rapporterat  till delregional vårdsamverkan i 

Göteborgsområdet. 

 

Brister i samverkan rör områden 

 SIP  

 Fast vårdkontakt 

 Planeringsmöte inför utskrivning 

 Informationsöverföring i samband med utskrivning från slutenvård 

 Deltagande parter i SAMSA - rehab 

 

o Hemsjukvården Västra Hisingen: Rapporterat 7 avvikelser gällande 

information/kommunikation vid utskrivningsprocess. 3 till vårdcentraler och 4 till SU.  

o Östra Göteborg: 1 avvikelse till SU, kommunikation vid utskrivning 

o Lundby: Rapporterat 5 avvikelser i samverkan. Samtliga rör brister i 

informationsöverföring/kommunikation i SAMSA. Bl.a. skickades inte meddelande till 

primärvårds rehab, vid två tillfällen saknades information till kommunen att patient blivit 

utskriven.  

o Örgryte-Härlanda: 7 avvikelser där rutinen för utskrivning från slutenvård inte följs. Bl.a. 

har en patient aviserats utskrivningsklar innan tid för planeringsmöte bokats. 

o Centrum: 10 avvikelser, rutinen för in- och utskrivningsprocessen har inte följts. SU har 

återkopplat bristande följsamhet till gällande rutiner. 

o NOSAM Östra Göteborg: Nätverk med representanter från kommunen (IFO-FH och ÄO-HS), 

alla vårdcentraler i stadsdelen och Rehabmottagningen har uppdrag att träffas en gång i 

månaden för att säkra följsamhet till överenskommelsen in och utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård.  

Sammanfattningsvis framkommer brister i samverkan med SU när det gäller: 

Kommunikation; Tar längre tid än tidigare att få kontakt med avdelningarna. Vid ett tillfälle 

tog det två dagar innan någon svarade på avdelningens telefon. 
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Planering: BB på Östra Sjukhuset har ingen SAMSA vilket har varit problematiskt. 

Slutenvården ändrar utskrivningstid utan att samverka med hemtjänsten, planeringen för 

hemgång blir lidande. Svårt att hålla en planering då datum och tider ändras. 

Slutanteckningar och remisser saknas ofta. 

Dokumentation i SAMSA: Inaktuell/ofullständig information i SAMSA. Det är ytterst sällan 

som aktuell rehab-mottagning läggs till som part i SAMSA. 

Goda exempel: Nätverket lyfter fram infektion (bland annat avd. 301 och avd. 352) samt 

medicin på Östra sjukhuset som väl svarar upp mot överenskommelsen och riktlinjen. 

Kommunen har påtalat brister i samverkan med vårdcentraler när det gäller:  

• Fast vårdkontakt, deltagande på planeringsmöten, bedömning om nytillkommet 

behov av hemsjukvård 

o Närhälsan: 16 avvikelser rapporterade varav 10 handlar om att slutanteckning saknats vid 

utskrivning från slutenvården.  4 avvikelser där remiss saknats för läkemedelsövertag vid 

utskrivning från slutenvård. 1 avvikelse angående utebliven rehab-uppföljning efter 

utskrivning från korttidsboende i kommunen.  1 avvikelse till kommunen där HSV uteblivit 

x 2 vid SIP. NH Kärra har återkopplat att det inte rapporterats några externa avvikelser 

under andra kvartalet. 

o Partille kommun: 17 avvikelser rapporterade varav sju handlar om SIP, fyra om insatser 

kopplat till överenskommelse till personer med psykisk funktionsnedsättning, fem 

avvikelser handlar om effektiv planering vid utskrivning från slutenvård, en avvikelse 

handlar om läkemedel/ApoDos. Avvikelserna har inte föranlett någon vårdskada. 

Analysgruppens förslag på förbättrings-/utvecklingsområde 
Liksom tidigare harmonierar identifierade utvecklingsområden med uppföljnings indikatorer 
och resultat från följeforskning av riktlinje och rutin för samverkan vid in- och utskrivning från 
slutenvård (Lag: 2017: 612). Delregional utvecklingsgrupp SAMSA (UG SAMSA) fick den 9 maj 
tilläggsuppdrag att arrangera samverkansdialoger med workshop i syfte till gemensamt 
lärande och ta fram underlag till åtgärdsförslag för bättre utskrivningsprocess och ökad 
delaktighet.  

Fokusområde:  

o Effektiv planering (Meddelande om utskrivningsklar) 

o SIP  

o Fast vårdkontakt  
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VVG ställde sig den 2019-03-07 ” bakom att distansmöten via video ska användas som första 

alternativ som mötesform för den samordnade vård- och omsorgsplaneringen vid utskrivning 

från sjukhus. Om det vid enskilt tillfälle inte är möjligt eller lämpligt kan fysiskt möte hållas”. 

Sedan några år finns inom regionen en digital vårdtjänst för användande av Skype vid 

samverkan inför in- och utskrivning. Ett digitalt vårdmöte gör det lättare att finna tider för 

planeringsmöten och kan därigenom förkorta patientens vårdtid på sjukhus. Andelen 

distansmöten har succesivt ökat från införandet 2016 till c:a 40 % vid utgången av år 2018 

men används fortfarande inte på alla berörda arbetsplatser och i varierande omfattning. 

o Distansmöten med telefon eller digitala vård möten bör vara första alternativ vid alla 

berörda arbetsplatser vid planering inför in- och utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård. Om det vid enskilt tillfälle inte är möjligt eller lämpligt kan fysiskt möte hållas 

o Förtydliga rutinen för samverkan vid in- och utskrivning från slutenvård (Lag: 2017: 

612) med vad som görs före-under-efter planeringsmöte. Frågan lyfts till 

länsgemensamma förvaltargruppen SAMSA/AU Rutin 

 

Analysgruppen, 2019-08-27/2019-09-11 

Anne-Charlotte Larsson, processledare LGS och politiskt samråd 

Björn Gunnarsson, processledare TG Äldre, UG SAMSA 


