Minnesanteckningar
Utvecklingsgrupp SAMSA
Datum: 2019-06-11
Närvarande:

Gisela Fridstedt, Marita Wiklund via Skype, Micael Marcussen, Helen
Ström, Carina Waltilla, Björn Gunnarsson, Karin Tidlund, Solveig
Högberg, Anne-Charlotte Larsson och Zofia Simson-Delauzon, Josefin
Lantz, Marie Blixt,

Frånvarande Eva Kärrbrand, Harriet Kvarnhage, Sara Andersson, Shahin Khoshnood
Plats:

Konferensrum Rydberg, Kronhusg 2F.

Tid:

Kl. 08.30 -12.00
Ordförande: Björn Gunnarsson
Sekreterare: Helen Ström

1. Dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg.

2. Föregående mötesanteckningar
Minnesanteckningarna justeras efter uppgifter i mailkonversation, godkänds därefter och
publiceras på Alfresco och Vårdsamverkan.
Övriga frågor
SU uppger att de i flera fall senaste veckorna blivit kallade till SIP efter utskrivning.
Rekommendation att avdelningarna kontaktar den kommun/vårdcentral som kallar för att
diskutera varför SU ska delta en tid efter utskrivning. I vissa ärenden har kommunen kallat SU
men inte fast vårdkontakt/vårdcentralen. Sker det många fall behöver man göra avvikelser och
att vi därefter får fundera över ev. behov av utbildningssatsning/förtydligande. Marita
återkopplar.
Kommunikatör Josefin Lantz deltar och berättar att de vill ha lite miljöbilder, filmer mm på
hemsidan framöver, hon kommer ta bilder under dagens möte.
Webbsändning från SKL:s konferens ”Hemsjukvård i utveckling”. Förslag att vi ska delta och
lyssna tillsammans den 5 september kl. 10-16. Björn bokar lokal och anmäler sig så att vi alla kan
delta. Vi har möjlighet att utifrån plats i lokalen ta med någon mer från vår hemma organisation.
Björn skickar ut inbjudan med innehåll från SKL.
Närhälsan har ett önskemål om att få meddelande i SAMSA när patienten skrivs ut från
korttidsboendet. Är det möjligt att ha en sådan rutin för på alla korttidsboenden? Diskussion
kring vem som har mandat att fastställa en sådan här fråga, frågan diskuteras på vissa NOSAM.
Det saknas regiongemensamma rutiner för tvåpartssamverkan än så länge, SAMSA används i
vissa delar av regionen för tvåpartssamverkan. Gruppen diskuterar att det troligen även finns
önskemål om att få med medicinsk information vilket innebär att informationsöverföringen bör
gå från HSL personal antingen SSK på korttidsenheterna eller läkare kopplade till korttids till
listad vårdcentral. Förslag att frågan lyfts till Temagrupperna, Björn tar med frågan till möte efter

hösten. Marie tar även med frågan till primärvårdscheferna. Gisela & Helen tar med frågan om
att samla in lokala rutiner från de olika delregionerna gällande tvåpartssamverkan till AU Rutin.
Millenium – fråga kring hur man tar tillvara erfarenheter från SAMSA. Solveig förtydligar att
Millenium är en journal och kommer inte vara en överflyttning av SAMSA. Det kommer inte bli
meddelande som sänds på samma sätt. I samma stund som sjukvården skriver kommer
kommunen/primärvården kunna läsa informationen. Socialtjänsten kommer ha tillgång till vissa
delar. Det kommer ha ett annat tänk kring dokumentation/process.

3. Rapport; följeforskning in- och utskrivning.
Björn visar bilder från följeforskningen, bilderna bifogas minnesanteckningarna och skickas ut
av Björn.
Avvikelser i samverkan i vårt område stämmer överens med det som följeforskningen visar i de
första tre delområdena. Vårt område kommer att bli delaktiga i följeforskningen till hösten. Vi
sammanfattar kort våra tankar kring Skaraborgsmodellen tillsammans med det följeforskningen
visar – Anne-Charlotte tar med sig tankarna till kommande möte med politiken.
Diskussion kring svårigheten att sätta korrekt planerat utskrivningsdatum, är detta en fråga som
ska lyftas till politiken? Lyfter vikten av att datumet när det behöver justeras, att man gör det i
så god tid som möjligt så det kan bli framförhållning i planeringen.
4. Laget runt
Göteborg – Haft möte med två personer från varje stadsdel för att dra igång arbetet med NPÖ
genom uthopp från SAMSA. Det uttrycks att det delvis saknas registrerat samtycke och det är
viktigt att tänka på det för den part som startar ärendet.
SU – Många som ska utbildas inför sommaren, de som utbildas är positiva men känner sig osäkra
kring vilken information som ska skrivas/behövs. Marita beskriver att hon i utbildningarna är
tydlig med att informationen behöver uppdateras kontinuerligt. Ser att primärvården är mer
aktiv nu sedan nya lagen.
Mölndal – Haft möte och ska ha fler möte med vårdcentralerna för att öka dialogen.
Närhälsan – Diskussion inom Närhälsan om vad och vart man ska skriva, även att prova att fylla i
en vårdbegäran om det saknas. SIP, det ser olika ut i de olika områdena men man jobbar med att
öka antalet SIP. Ser att antalet SIP sjunker när personal slutar. Diskussion internt kring
förutsättningar då SIP tar mycket tid i anspråk.
Öckerö – Ser en förbättring i informationen i planeringsmeddelande, att informationen
uppdateras kontinuerligt med datum när något händer. Detta minskar behovet av telefonsamtal.
Partille – Haft samverkansmöte med Östra, med kreativ dialog kring hur det man gör påverkar
andra parten. Ytterligare möten ska bokas.

5. Uppdragshandling
Genomgång av uppdragshandlingen som skickats ut inför mötet. Det är tillagt punkter gällande
gruppens uppdrag kring förslag på åtgärder utifrån avvikelser i samverkan, analysera statistik och
arrangera samverkansdialoger, att gruppen ska förmedla synpunkter/avstämning med
temagrupp Äldre samt att det ska rapporteras till LGS via beredningsgruppen.
6. NPÖ - Anne-Charlotte påminner om att vi inte ska sluta faxa ännu, utifrån inriktningsbeslut. Vissa
delar av regionen har dragit tillbaka uppdraget att sluta faxa utifrån att det inte går att skriva ut
från NPÖ.

7. Delårsrapport
Björn kommer skicka med den tillsammans med minnesanteckningarna samt lägga
delårsrapporten på Alfresco där vi går in och fyller på våra tankar. Vad vill vi lyfta på
Samverkanstorget live – det är det vi ska fylla på i delårsrapporten.

8. Samverkansdialoger
Förslag på upplägg kursivt:
Samverkansdialog med workshop
Tema: Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Syfte:
Diskutera vad som fungerar bra, mindre bra i nuvarande planeringsprocess.
Mål med dagen: Gemensamt lärande och formulerat underlag till förbättringsförslag för effektiv
planering med ökad delaktighet.
Innehåll
•
Redovisning av statistik och identifierade utvecklingsområdet i samverkan.
Tillbakablick på tiden från 25 september 2018
•
Runda bords dialog
Hur arbetar vi idag för att få till en effektiv planering vid in-och utskrivning?
Vilken information behövs? Vad behöver jag veta, vilken information behöver du från mig?
(Snabb-spår, process OFVI borta, vad är relevant planeringsunderlag)
Vad är skillnaden på planeringsmeddelande och SIP?
Hur gör vi patienten/brukaren mer delaktig?
Åtgärdsförslag, goda ex
•
Sammanfattning
Bokat 16/10 Mölndal Rosmarinen 40 pl, 4/11 Jubileumsaulan Sahlgrenska 50 pl, 19/11 Östra
Humlen 40 pl.
Vi som inte fyllt i vilka datum vi kan delta gör det i doodle länken som Björn skickat ut tidigare.
Det är ett manuellt arbete kring att hantera anmälningar för att sortera så att det blir en jämn
fördelning mellan de olika parterna, Björn tar på sig det uppdraget. Josefin och Björn tittar på att
lägga ut en blänkare om samverkansdialogerna nu innan sommaren. Josefin skickar ut inbjudan
från föregående tillfälle så vi får möjlighet att skicka in tankar under veckan. Anne-Charlotte är

behjälplig i formulering av syfte och mål utifrån uppdraget. Deltagarna ska representera sin
organisation och vara väl förberedda.
UG SAMSA tar fram frågeställningar, redogör vad vi gjort sedan sist, återkoppling från
föregående dialoger. Hur ska vi jobba med det som skaver i samverkan? Relevanta
frågeställningar att jobba med utifrån avvikelser, följeforskning, statistik. Björn tittar på de gamla
anteckningarna och gör en sammanställning tillsammans med följeforskningen. Mötet i augusti
används för att förbereda samverkansdialoger.

9. Information från det regionala arbetet. – Månatlig statistik
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspac
e/SpacesStore/4790788d-a6b7-4922-946cc9b4a8b3c3e1/Process%20statistik%20-samverkan%20vid%20in%20och%20utskrivning%20från%20sluten%20hälso-%20och%20sjukvård%20%20april%202019_v1.2.pdf?a=false&guest=true
Genomgång av statistiken för maj.

10. Webbenkät om ny webbplatsen. Josefin önskar att vi svarar på den och skickar ut en
länk. Länken finns även på startsidan.

