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1. Välkommen, presentationsrunda
Cathrine Thanner, ordförande hälsar välkommen och inleder mötet med en
presentationsrunda. Ny representant är Monika Bondesson, Sektorchef stöd och
omsorg Lerums kommun och nu också vice ordförande i SAMLA. Madelene meddelar
att dagens möte är hennes sista då hon snart avslutar sitt uppdrag och flyttar till
Stockholm. Ersättare för henne och då ny representant från HSN V är Ann-Sofi
Isaksson.
2. Föregående minnesanteckningar 2019-11-22
Inga synpunkter. Minnesanteckningarna läggs till handlingarna
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3. Handlingsplan 2020
Handlingsplanen är redigerad och den är nu benämnd Samverkansplan 2020. Det är
samma begrepp som Göteborgs vårdsamverkan har. Samordningsgruppen samtyckte
till namnbyte och tyckte därmed att utvecklingsgruppernas Handlingsplan med
aktiviteter ska vara separata dokument. Syftet med att ha dessa aktivitetsplaner
separata är att de förändras över tid. Lena bad samordningsgruppen om hjälp med att
formulera det övergripande målet ”Jämlik vård på lika villkor”. Förslag att titta på
regionens mål om ett gott liv, en god hälsa och frånvaro av ohälsa? Maja poängterade
att mål som sträcker sig över mandatskiftet skulle vara att föredra, alltså
Samverkansplan 2020-2023. De prioriterade målområdena får kvarstå som de är
utformade. Lena skickar ut Samverkansplanen för synpunkter i god tid till den 27 mars
då den ska beslutas av det Politiska samrådet.
Aktivitetsplanerna innehåller stort och smått men vad är det vi verkligen ska lyfta? Vad
är det viktigaste vi ska uppnå 2020? Verksamheterna ute i organisationerna behöver
känna att det händer någonting, de behöver ha kännedom om vad som händer. Det är
viktigt att målen är tydliga så att alla förstår. Exempel. Lena har gjort en matris med
2019 avvikelser som ligger i årsrapporten och som visar hur samtliga
utvecklingsgrupper (UG) analyserat och kategoriserat avvikelser för att uppnå målet att
identifiera förbättringar.
Respektive ordförande informera rom UG mål med kopplade aktiviteter.
Fredrik – UG Äldre informerar om att flera av UG mål är pågående från år 2019.
Centralt är SIP-Samordnad individuell plan med en uppbyggd struktur kring det arbetet
både lokalt och delregionalt. Det arbetet pågår även under 2020.
Suicidprevention - kommer UG att fokusera på under 2020 genom suicid-första
hjälpen-utbildningar, en nationell tvådagars-utbildning. 100 stycken personer kommer
att få ta del av utbildningen i Lerum och Alingsås och den finansieras av SAMLA.
Implementering av Mobil närvård har pågått i flera år, närsjukvårdsteam och mobil
hemsjukvårdsläkare, vilket varit framgångsrikt. Nu utgår UG från ett nuläge och vad
som kan förbättras. Specialistsjukvården kommer närmare den kommunala vården
men vad är bäst för individen?
Demens/Kognitiv variation – där en framtagen delregional tillämpning tagits fram som
är baserad på nationella riktlinjer och den regionala vägledningen. Implementering av
denna tillämning kommer troligen att ske med början i höst.
Forum för brukardialoger med olika temafrågor har startat. Mål är att brukarna kan
känna delaktighet.
Eva – UG Samverkan vid in- och utskrivningsprocess har nu varit igång i ett år. Arbetet
har var spretigt initialt men nu har gruppen blivit mer fokuserad på sina mål. UG utgår
från Skaraborgsmodellen i sitt strukturella arbete med vissa lokala variationer håller på
att tas fram.

Malin – UG Barn och unga, SAMLA-team barn och unga Lerum och i Alingsås är igång
och arbete pågår för att bli en naturlig del av verksamheten.
Mini Maria-mottagningar - Karin Svensson har fått i uppdraget som
projektledare/samordnare på 30 % och startar i februari 2020. Styrgruppen är utsedd
där Malin Bomberg, vårdcentralchef Närhälsan Floda vårdcentral är ordförande. En
arbetsgrupp kommer att utses av styrgruppen.
Malin berättade om målet suicidprevention barn och unga, utbildning suicid-första
hjälpen-utbildning för kommunerna är aktuellt då webbutbildningen inte stämmer
riktigt överens. Även BUP erbjuder utbildningar. Agneta som erbjuder utbildning i äldre
har även kunskaper i barn- och unga. Intresse finns att utbilda egna instruktörer i
SAMLA. Lena tar med sig frågan till Lars Paulsson på koncernkontoret. Om det inte går
att få detta år 2020 är alternativt att erbjuda ”första hjälpen” utbildning med fokus på
barn och unga. Utbildningarna behöver förberedas nu om de ska komma igång i höst.
Lena aviserar att intresse finns.
Christian – UG Psykisk hälsa och missbruk berättar om integrerade insatser och
uppstart av socialmedicinsk mottagning i Alingsås nu i januari och att Lerum kommer
att starta en mottagning under 2020. Mål att öka antalet SIP är som i de övriga UG ett
högt prioriterat mål. Att dokumentera SIP i IT-tjänst SAMSA är inte aktuell i dagsläget
då utförarverksamheterna inte finns i IT-tjänst SAMSA. Det gäller att samtliga
medarbetare måste ha SITHS-kort. Lena tar med frågan i sin VGR-roll till GITS
(Gemensam Information och TjänsteSamordning).
4. Nationella utvecklingskonferensen Hälsa Vård Omsorg 3-4 november i
Göteborg – SAMLA delta? Med vad? Förslag! Senast 28 februari
SAMLA-team barn och unga föreslogs att anmälas till ett seminarie. Ingela och Gunlög
tar på sig uppdraget.
5. Information - Dialog
Pilot Samordningsfunktion i SAMLA - nuläge
Funktionen finns nu på samtliga vårdcentraler. Nästa träff för dem är den 5/2 2020.
Egen KVÅ-kod finns som möjliggör statistik. Pilotprojekt Samordningsfunktion ska
använda sig av modellen tjänstedesigne. Ann-Louise Henriksson Koncernkontoret har
varit och intervjuat samordningsfunktionen bl.a. i Floda enligt Malin Bomberg.
Ledningsrådet för samordnad hälsa, vård och omsorg i VG 22 januari
Jennie och Anita informerade att den framtagning förvaltningsplanen nu är beslutad.
Den visades för Samordningsgruppen vid föregående möte. Det har framkommit
synpunkter på vilka som ska ingå i de olika arbetsgrupperna och uppdrag efterfrågas.
Lena kommer att delta i arbetet med att strukturera detta inom kort.
Under senaste året har ett stort arbete varit SIP och riktlinjer SIP VGR. Remiss på
reviderade riktlinjer SIP går ut i linjen. Beslut underlag ska finnas i juni 2020. Jennie
uppmanade till att läsa underlaget och komma med synpunkter i remissrundan. Vi tar
upp förvaltningsplanen i Samordningsgruppen på nästa möte och alla ombads läsa
igenom till dess. Lena bifogar förvaltningsplanen med nästa möteskallelse.

Utvärdering IT-tjänst SAMSA - en förändring är att ”meddelandet Information vid
utskrivning” tas bort. Överenskommelse med genomsnittsmodellen för
betalningsansvar gäller från 1 april även psykiatrin. Workshop psykiatriprocess
kommer att äga rum den 31 mars 2020 på GR. Socialpsykiatri och öppenpsykiatri ses
gärna vara med och Lena skickar ut inbjudan när den är klar.
Hur ska SAMLA ställa sig till bemanning på påskhelgen då det inte blir gemensamt
beslut för hela regionen? Ledningsrådet fattade beslutet att de delregionala områdena
får hantera frågan. UG In- och utskrivningsprocess utvärderade jul- och nyårshelgerna
och alla tre parter var eniga om att allt fungerade väl. Extra resurser fanns första
vardagen innan och vardagen efter och noggranna förberedelser. Se Ledningsrådets
senaste minnesanteckning.
Beslut - Samordningsgruppen beslutar att ingen extra bemanning på de röda dagarna
under påskhelgen behövs. Det krävs däremot noggrant förbereder inför och samtliga
parter bemannar upp dagen innan och dagen efter helgen.
Styrgrupp Psykisk hälsa VG – rapport från 6 december 2019
Länk webbsida Psykisk hälsa.
Bilaga - bildspel
Gemensam rapport brukarmedverkan.
Ny representant från SAMLA till styrgrupp Psykisk hälsa?
Frida Perciwall – Mattsson var tidigare styrgruppens representant från Primärvården.
En ersättare behöver utses. Ordförande Cathrine Thanner föreslår Malin Bomberg.
Beslut- Samordningsgruppen beslutar att Malin Bomberg representerar i Styrgrupp
Psykisk hälsa i VG.
6. Årsrapport 2019
Lena visar rapporten. Den kommer att skickas ut efter mötet och Lena tar gärna emot
synpunkter. Vissa delar i rapporten skulle kunna lyftas in i Samverkansplanen.
7. Kommunikationsplan SAMLA
Jenny Nilsson har en genomgång av Kommunikationsplanen för SAMLA. Tanken med
dagens möte var att Samordningsgruppen skulle arbeta med planen men tiden räckte
inte till. Det beslutades att Samordningsgruppen tar hem kommunikationsplanen och
tittar igenom den och så tas den som punkt på nästa möte i mars.
8. Barnuppdraget
Lena Ekeroth från Vårdsamverkan Göteborg kommer representera vårdsamverkan i
den kommunala referensgruppen för det regionala barnuppdraget. Referensgruppen
har 4 möten per år. På dessa möten får gruppen en nulägesbeskrivning av
barnuppdraget från uppdragsansvarig, bistår med inspel och kunskap utifrån sitt

ansvarsområde och ges möjlighet att delge varandra information om aktuella relevanta
frågor. Maja informerar om att hon har uppdrag i Barnuppdraget, läs mer här.
9. Ledarskapsprogram Nära vård
Ordförande Cathrine Thanner informerade om Ledarskapsprogram Nära vård,
utbildningen är kostnadsfri och resa och logi kan finansieras av SAMLA.
Samordningsgruppen tyckte att det var en god idé att så många som har möjlighet
anmäler sig. Handuppräckning: 7 st.
Beslut – De som har möjlighet anmäler sig snarast. Vi definitivt besked om att vara
antagen ordnar SAMLA resa och logi i Stockholm.
10. FVM
FVM är en punkt vi behöver lyfta även fortsättningsvis. Alingsås Lasarett och SÄS är de
sjukhus som kommer att vara först ut. Kommunerna har till siste april på sig att besluta
om de ska vara med, det är framförallt en ekonomisk fråga.
11. För kännedom – Uppdrag Karolina Wolmhag beslutad
Karolina Wolmhag har fått ett specifikt uppdraget av UG Samverkan vid in- och
utskrivningsprocess. Samordningsgruppen får informormation för kännedom.
12. Frågor från Utvecklingsgrupperna till Samordningsgruppen
 Gränssnitt mellan specialistnivå och kommunal hälso- och sjukvård
Svårigheter om vad man kan göra utifrån sin respektive kompetens, det här
samarbetet är inte enkelt. Fredrik lyfter frågan utifrån kommunal hälso- och
sjukvårdens perspektiv. Lyfta utmaningen när samverkan förordas och
ekonomiska resurserna minskar. En ersättningsfråga kring den vård vi utför i
hemmet. Detta är också en nationell fråga.
 Hur skapa förutsättningar för att främja samverkan – Utvecklingsgrupp Barn
och unga. På grund av tidsbrist bordlades punkten och flyttades till nästa möte i
mars.
13. Övriga frågor
Bjuda in representanter för Brukarmedverkan till mötet i mars?
Ordförande Cathrine Thanner och processledare Lena Arvidsson beslutade att
Brukarmedverkan inbjuds till mötet i mars 2020.
Nästa möte är den 27 mars kl. 09.00 – 16.00 Politiska samrådet ansluter på em.

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson, Processledare
Frederica Hissa, sekreterare

