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Minnesanteckningar
Ärende

UG Samverkan vid in- och
utskrivningsprocess

Datum

2019-12-12 kl. 15.00 – 17.00

Plats

Alingsås Teliahuset Lokal: Röna rummet

Närvarande
(√)

Eva Öhrvall, ordförande
Privat primärvård
Agneta Lindberg
Alingsås lasarett
Lotta Jonzén
Via Skype
Kommunal Hälso- och sjukvård
Henrik Isaksson
Offentlig och privat Rehab
Tanja Mattsson
Socialförvaltningen
Karolina Wolmhag
Delregional samordnare

√
√
√
√
√

Hanna Huhtamo, vice ordförande
Offentlig primärvård
Henrik Jonsson
Alingsås lasarett
Marianne Fransson
Öppenpsykiatrin
Ann-Christin Snygg
Södra Älvsborgs sjukhus
Birgitta Strandin
Socialförvaltningen
Lena Arvidsson
Processledare SAMLA

√
√
√

1. Välkommen, presentationsrunda
Eva Öhrvall hälsar välkommen
2. Föregående minnesanteckningar 2019-11-21
Inga övriga synpunkter.
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.
3. Rapport från studiebesök på Skaraborgs sjukhus
Återkoppling av Karolina från besöket. Se tidigare utskickat material från Karolina.
Beslut tas idag att SAMLA ska inspireras av att arbeta enligt Skaraborgsmodellen
och följsamhet till den Regionala riktlinjen/rutinen.
Karolina får uppdrag att starta igång processen, några delmål åt gången och följa en
tidsplan. Delmål 1: Till 31/1 ska processen runt planeringsunderlaget vara helt igång. Om
alla gör det de ska så är allt klart till avstämningsmötet. Påbörja planeringen redan då
inskrivningsmeddelandet kommer. I arbetet med processen med vem som ska göra vad, kan
Karolina bestämma vilka verksamhetsnära personer som ska vara med.
Diskussion om Psykiatrin också ska vara med i detta arbete, beslut tas att psykiatrin
arbetas i ett eget spår, som steg två, men bör påbörjas inom kort.
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4. Statistik oktober från IT-tjänst SAMSA
Statistiken från november finns även på regionala hemsidan under uppföljning/statistik.
Lena informerar att data med ärenden under fem inte redovisas i statistiken för psykiatrin
då det kan finnas viss risk för identifiering av person, se bild 17.
November månad var statistiken i Alingsås och Lerum något sämre och den största orsaken
är att det finns brist på korttidsplatser i båda kommunerna.
Lena har gått utbildning i Power-Bi, att ta ut data ur SAMSA IT-tjänst. Karolina deltog som
bisittare. Lena är tacksam för input om vilken statistik som önskas då det inte var helt enkelt
att hantera detta verktyg som kräver god kunskap i Excell. Det finns möjlighet att någon mer
från regionen går utbildningen i januari ex. någon från sjukhuset får gå utbildningen. Lena
mailar information till Agneta Linberg.
5. Avvikelser i samverkan
Det finns Inga nya avvikelser i Alfresco.
Diskussion i gruppen att inga avvikelser skrivs utan istället kommer diskussion upp på
sittande möte, viktigt skriva avvikelser.
Eva har synpunkter på sådant som primärvården upplever som "skav" gällande in- och
utskrivningsprocessen men väljer att inte ta upp dessa då det nu är bestämt att påbörja
förbättringsarbetet med processen.
Förslag till Regional avvikelsehanteringen blev inte godkänd på senaste VVG. SAMLA får
därför fortsätta arbeta vidare med hantering av avvikelser enligt delregional rutin.
6. Handlingsplan med aktiviteter 2020
Samordningsgruppen hade några reflektioner kring de satta målen i handlingsplanen. Det är
av vikt att målen och aktiviteten knyts samman och att det går att hitta mätetal.
Mål och aktiviteter ses över och justeras i handlingsplanen 2020.
Vid nästa möte i januari får det diskuteras hur de delregionala rutinerna ska följas upp, de
finns som en aktivitet i handlingsplanen.
7. Information till och från samordningsgruppen
Diskussion fördes att det är viktigt att information från Regionala ledningsrådet måste gå i
linjen via utsedda representanter till samordningsgruppen.
Information från UG till samordningsgruppen är att aktivitetsplanen 2020 är reviderad samt
att UG ska arbeta aktivt med in- och utskrivningsprocessen enligt Skaraborgsmodellen som
grund.
8. Övriga frågor
1. Diskussion kring ett mail från Agneta som gäller jul/nyår och planering. Mötesdeltagarna
enades idag om att lasarettet får lite större mandat att styra i samband med
julledigheten.
Följande förslag försöker parterna hålla sig till. Gäller inför 27+30 dec och 2 och 7 januari.
 Parterna reserverar planeringstiderna 1030+1130+1230+1330 till Alingsås lasarett
övrig tid (930+1430)reserverar ni till ex SÄS och SU om behov finns (eller kan vi bara
reservera 3 av tiderna?)
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Alingsås lasarett väljer vilka som ska ha planeringsmöte dessa tider, vi ser till att det
inte krockar med möten för primärvården och vi prioriterar behov mellan oss på
sjukhuset. Detta skulle innebära att eftermiddagen den 26+29+31 kallar vi till möte
nästkommande dag i SAMSA som för er inte kommer att krocka med varandra. Ni
har kort tid att läsa in om patienten haft en kortare vårdtid men vi är ödmjuka inför
det på sittande planeringsmöte.
De som har ett utökat behov av hjälp men inte har behov av möte (är inskrivna i
hemtjänst och eller hemsjukvård) ska från vår sida ha en tydlig dokumentation om
det uppfattade behovet.
Vi ska även ta hänsyn till behov av hjälpmedel i planering, vad kan man få med från
sjukhus och vad krävs i hemmet?
Ni har VETO om ni anser att patienten kan gå hem utan ett planeringsmöte som vi
har bokat om ni ser det onödigt och patienten kommer hem skyndsamt ändå.

2. Punkt kring påsk kom upp på Regionala ledningsrådet men inget beslut togs, utan
samtliga delregioner vill utvärdera jul/nyår först.
3. Karolina och samordnaren på Alingsås lasarett får i uppdrag att skapa en rutin gällande
informationsöverföring mellan NSVT, palliativa teamet och kommun/primärvård. Vid
behov involveras fler parter.
9. Viktigaste punkterna från mötet
1. Studiebesök Skaraborg
2. Handlingsplan med aktiviteter 2020
3. Två nya uppdrag till Karolina m.fl.
10. Punkter på nästa möte
 Uppföljning Jul/Nyår
 Statistik genomgång
 Rapport från Karolinas uppdrag att ta fram en matris kring följsamhet till
processen och vad SAMLA behöver göra i samverkan för att nå målet
 Rapport utvärdering 2: part processen mellan Hemsjukvården och VC

Nästa möte är den 16 januari 2020 kl. 13.00 – 15.00 i Alingsås, Kommunhuset, Kungsgatan 9
Lokal: Carl-Gustav

Vid anteckningarna
Karolina Wolmhag, delregional samordnare & Lena Arvidsson, Processledare

