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Sammanfattning
Utvärdering Jul/Nyår
Samtliga organisationer instämmer med att det har gått bra, till och med mycket
bra. Samtliga organisationer har arbetat intensivt på de ”vita” dagarna.
Alingsås lasarett hade stort tryck och ca 30 planeringsmöten på arbetsdagarna
som fungerat bra. Efter helgen var det enbart tre personer som var
utskrivningsklara den 7/1 och var kvar på sjukhuset. Lerums kommun hade
problem med influensa på korttidsboende vilket stoppade upp något. Alingsås
kommun identifierade viss problematik, ex. installation av larm gick inte att få och
därmed blev det fler tillsynsbesök.
Samtliga vårdcentraler var med på de möten som genomfördes (Skype). Vid
tveksamheter har vårdcentralen ringt upp patienten i hemmet efter hemgång för
att stämma av (dock inte hemsjukvårdspatienter).

Sammanfattning
Handlingsplan med aktiviteter 2020
• SIP – Nätverket för SIP-samordnare beslutas idag på mötet att skjutas upp till
senare under våren, ex. april månad. Ingående parter håller på att internt
strukturera upp organisationen kring SIP-samordnare
• Samverkansdialog – En samverkansdialog planeras till den 1 april em. för ca
50 personer. Lena bokar lokal och en inbjudan skickas därefter ut i god tid
innan. Fokus för dialogen ska vara på framtiden
• Informationsmaterial – material som berör in- och utskrivningsprocessen
finns i flera delregionala områden. Karolina undersöker och återkopplar till UG
• Lokala förvaltare inom organisationerna – Karolina har efterfrågat de personer
som ansvarar för in- och utskrivningsprocessen och IT-tjänst SAMSA från
ingående parter. Hon kommer att ha ett planerat möte med dem för en dialog

Sammanfattning
Avvikelser
Sammanställningen på 2019 avvikelser i samverkan som rapporterats in
enligt lokal rutin.
Kategorier
Delregional rutin
kopplat till IT-tjänst
SAMSA

Orsaker

Bristande kunskap SAMSA

Rehab inte med

Tungarbetat

Åtgärder

Varje organisation ökar kunskapen internt

Påbörjat förbättringsåtgärder

Utskrivning från
slutenvården




Brister i läkemedelshantering
Hem utan planering, trots förändrade
behov
Hemtjänst/rehab ej kontaktad innan
hemgång
Dåligt förberedda möten



Kallade medarbetare kommer inte på
mötet
Behov av SIP, ingen kallar
Okunskap om förarbetet vid SIP




Utbildningsinsatser SIP riktat till samtliga
verksamheter
SIP-samordnare ska utses/verksamhet och det
är framtaget ett ramuppdrag

Vem gör vad och när, oklarhet mellan
verksamheter.
Problem både Internt och externt





Diskussioner på alla nivåer
Avstämningsmöten
Förbättringsåtgärder pågår



SIP





Kommunikation








Framtagen rutin Läkemedelshantering i
samverkan
Samverkansdialoger i samverkan på
medarbetarnivå
Studiebesök Skaraborg
Förbättringsförslag/åtgärder pågår

