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1. Välkommen, Eva Öhrvall hälsar välkommen
Ny representant Karolina Wolmhag, delregional samordnare hälsas välkommen.
Presentationsrunda.
2. Föregående minnesanteckningar 2019-06-14
Inga synpunkter.
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.
3. Utvärdering av vårdsamverkan SAMLA
Uppdraget kommer från Samordningsgruppen att utvärdera samverkan mellan de olika
parterna. Enligt utskickat dokument ställdes följande frågor:
 Vad fungerar bra i samverkan?
 Vad kan fungera bättre?
 Övriga tankar?
Representanterna skrev individuellt ned svar på post-it lappar som sedan lästes upp för
hela gruppen. Lena kommer att sammanställa svaren och återkommer med hur
samordningsgruppen bestämmer hur materialet ska hanteras.
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4. Statistik från IT-tjänst SAMSA
Genomgång av statistiken som görs regionalt utifrån IT-tjänst SAMSA. Materialet finns även
på regionala hemsidan under statistik. Regionala Utdataportalen är snart klar, testas just nu.
Viktigt med en gemensam tolkning och bild av läget. Statistiken från IT-tjänst är inte helt
samstämmig men det är det bästa som går i nuläget. Sammanfattningsvis har Lerum och
Alingsås bra flöde och patienterna tas hem som förväntat. Lasarettet kommer nästa år
utvärdera vad som ska utvärderas för att veta.
Ett återkommande problem är att det är svårt få till mötestider/avstämningsmöten
mellan ingående parter. Lasarettet menar att det händer att vårdtiden förlängs för den
enskilde eftersom utskrivningsklar inte kan göras innan en planering är gjord.
Lerums kommun informerar om att en orsak att den enskilde kan vara kvar något
längre på lasarettet är bristen på korttidsplatser hos dem. De köper korttidsplatser i
andra kommuner vid behov.

Lasarettet informerar om att planering i samverkan sker till 95 % via Skype och det är
för det mesta socialtjänsten som möter upp och inte alltid primärvården. I sommar har
det även varit några individer som blivit inskrivna på lasarettet på grund av ohållbar
hemsituation. Detta ska om möjligt hanteras inom kommun och primärvård. Vi får vara
ödmjuka för att dessa individer inte alltid är kända inom kommun och primärvård och
att de kommer in till lasarettet många gånger när närstående upptäckt problem i
hemmet.

5. Inriktningsdokument för samverkan i SAMLA för in- och utskrivningsprocessen
Uppdraget som utvecklingsgruppen har, att ta fram ett inriktningsdokument för att
förtydliga vissa delar i in- och utskrivningsprocessen behöver ta tid. En kort genomgång på
dagens möte och enighet råder om att detta dokument hanteras i samverkan med
resultatet av avvikelsehanteringen, se punkt 6.

6. Avvikelser i samverkan
Avvikelser är inlagda i en Alfresco portal enligt överenskommelse tidigare i våras. Dessa
avvikelser som är ganska många till antal nu måste kategoriseras och därefter omhändertas.
Karolina och Lena får uppdraget att göra detta och punkten kommer upp igen på nästa
möte. När vi vet vilka frågeställningar/problem vi har att hantera/vidareutveckla kan vi
därefter tydliggöra detta i vårt inriktningsdokument.
7. Handlingsplan med aktiviteter
- Läkemedelshantering i samverkan – Förslaget är tillbakataget till arbetsgruppen
eftersom MAS i Lerum och Alingsås inte godtog vissa formuleringar. Ytterligare ett möte
behövs och Agneta tar med sig frågan till AG och punkten kommer upp igen på mötet i
oktober.

3

-

SIP-Samordnad individuell plan - Diskussion fördes i gruppen om att det är väldigt
olika bilder om vad en SIP står för och hur, när och varför den ska göras. SIP är den
enskildes verktyg, ökar den enskildes delaktighet och ska göras då det finns ett behov av
samordnade insatser.
Psykiatrin har goda erfarenheter om att en SIP ger bättre omhändertagande. Agneta
instämmer att den erfarenheten finns också vid planering av palliativa teamet och inom
hjärtsviktsprojektet.
SIP-utbildning kommer att ske för chefer den 16 oktober på eftermiddagen. Lokal är
Grand Hotel Alingsås (bytt lokal). Lena skickar ut inbjudan igen med viss justering i
texten.
Den 8 oktober är det planerat för en samverkansdialog, en uppföljning av vårens dialog.
Målgruppen är alla som arbetar med in- och utskrivningsprocessen oavsett organisation.
Dialogen är planerad att äga rum i Equmeniakyrkan lokaler i Alingsås på eftermiddagen.

8. Information NSVT-närsjukvårdsteam
NSVT och förslag på rutin för vårdbegäran vid uppföljning. Flera av representanterna har vid
denna punkt varit tvungna lämna mötet av olika orsaker. Punkten om rutinen får tas upp på
nästa mötesagenda. Denna rutin är en del av in- och utskrivningsprocessen och hör därför
hemma i UG.
Måndag den 9 september kommer lasarettets NSVT påbörja ytterligare en pilot som gäller:
Uppföljning äldre patienter som varit på akuten. Initialt är det närområdet i Alingsås som
lasarettet startar med. Patienter blir ibland kallade till akuten inom 24h efter sitt besök för
uppföljning. Detta besök för våra mest sköra äldre ersätts då med ett besök i hemmet,
Syftet är att successiv överföring av delar av det internmedicinska vårduppdraget till vård i
närsjukvårdsteamet. Minska undvikbara inläggningar i slutenvården, se bilaga.
9. Övriga frågor
Marianne Fransson informerar om att - SÄS vuxenpsykiatri inklusive öppenmottagningarna
effektiviserar med neddragningar. Specialistpsykiatrins öppenpsykiatriska mottagning i
Lerum har i nuläget en tf. chef och de tar tacksamt emot återkoppling från kommun och
primärvård om det är problem på individnivå. Den avdelning som i somras stängdes på SÄS
är stängd tills vidare. Ett psykiatriskt närvårdsteam är under uppbyggnad men ännu inte
igång. Marianne poängterar att det är viktigt med relationsskapande forum där frågor kan
lyftas.
10. Viktigaste punkterna från mötet
1. Utvärdering vårdsamverkan SAMLA
2. SIP- Samordnad individuell plan utbildningsinsatser
3. Antal utskrivningsklara patienter på eftermiddagen juni, juli & augusti 2019
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11. Punkter på nästa möte
 Statistik genomgång
 Avvikelser i samverkan
 Beslutspunkt om Rutin läkemedelshantering i samverkan
 Inbjuden gäst från ambulansen

Nästa möte är den 17 oktober kl. 13.00 – 15.00 i Alingsås, Teliahuset Lokal: Gröna rummet
Vid anteckningarna
Lena Arvidsson
Processledare

