Minnesanteckningar
Utvecklingsgrupp SAMSA
Datum: 2018-12-19
Närvarande: Gisela Fridstedt, med på skype
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Dagordning
1. Inledning – sekreterare för mötet Cecilia A.
Björn Gunnarsson hälsar välkommen till mötet.
2. Föregående minnesanteckningar 2018-11-27
Minnesanteckningarna har reviderats enligt inkomna synpunkter och kommer framöver
att finnas inlagda på Alfresco. Egennamn kommer att bytas ut mot organisation i
anteckningarna.
3. Laget runt – stående punkt
SU- Tre förbättringspunkter. Viktigt att primärvården kopplar upp sig till
planeringsmöten i tid. Flera vårdcentraler har anslutit sent till mötet, vilket innebär
svårigheter för patient och övriga deltagare.
Fysiskt möte som är inbokat har ersatts av skype av SDF Majorna Linné utan att detta
har meddelats. Viktigt att sjukhuset får veta detta innan.
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Medicinsk information finns fortsatt i administrativa meddelanden. Exempel från SDF
Lundby. Påminnelse om att vårdbegäran och/eller planeringsmeddelandet ska
kompletteras istället. Stadsdelarna har informerats av representant från staden.
Medarbetarna i verksamheterna arbetar med att förbättra detta.
SU har förberett för arbetet under jul och nyår enligt planering.
Primärvården/Närhälsan- Utbildning sker kontinuerligt. Det har varit några
diskussioner kring om SIP ska ske på sjukhus eller inte.
Öckerö-Sjukhuset rapportering i SAMSA gällande planerat UK (utskrivningsklar) och
UK har blivit bättre då datumen stämmer bättre överens. Bra planeringsmöten har
genomförts, men det har ibland varit svårt att få till snabba tider med teamet på
Mölndals sjukhus. Det är mycket att göra just nu vilket kopplas till att det är veckan
innan jul.
Primärvården/primör-Ett möte inom Västra Göteborg och privata vårdcentraler har
ägt rum med diskussion kring gemensamt arbetssätt. Närhälsan hade inte möjlighet att
närvara. Ibland avslutas ärenden snabbt i SAMSA, vilket gör att det är svårt för
primärvården att hinna följa ärendet. Primärvården önskar delges information i alla
ärenden. Göteborg framför att boendeenheten, de som placerar på boende, vill använda
SAMSA för att skriva vilket boende man kommer till. Samma dag eller dagen efter
hemgång kommer det dock fortsatt ärendet att skrivas av. I rutinen står att senast
första vardagen efter det att personen är utskriven ska ärendet avslutas.
Härryda- All primärvård har inte Skype, däribland Mölnlycke vårdcentral. Det har inte
kommit igång fullt ut i arbetet ännu. Hemsjukvården kopplas in i högre grad idag och
kanske skrivs ut från hemsjukvården snabbare. Fråga ställs kring hur man gör för att
hålla koll på antal medelvärdesdagar och hur kan man kontrollera att fakturan
stämmer? Från och med den 11/12 finns det två nya rapporter som ligger under
administration. Behörighet för SVPL rapport ger möjlighet att se hur många dagar i
medelvärde, samt rapport per ärende. Rapporterna utgör underlag för faktureringen.
Göteborg berättar och visar hur man information kan hämtas från rapporterna.
Göteborgs Stad- Stadsdelarna har rapporterat att de vid flera tillfällen fått
meddelande om utskrivningsklar lång tid innan man får tid för planeringsmöte, vilket
försvårar arbetet med en trygg och säker hemgång. Oklart från vilket sjukhuset och
avdelning. Göteborg återkommer med förtydligande information. Påminnelse om
Skype: Påminn användarna om testa ljud och bild innan mötet och stäng av bild och
ljud tills alla deltagare är på plats och inkopplade.
4. LGS/BG Anne-Charlotte. Möte med politiken 30/11, det politiska samrådet. I nuläget
har Västra Hälso- och Sjukvårdsnämnden ordförandeskapet. För Göteborgsområdet
sitter 24 politiker i samrådet. Uppdragsbeskrivningen har reviderats och återfinns på
www.vardsamverkan/goteborgsomradet.se. I mars lämnas över till nya politiker. Till
mötet den 29/3 önskas redovisning för betaldagar och antal SIP. Fakta och redovisning
av nuläget efterfrågas. Lena Arvidsson och Jeanette Andersson kommer att bjudas in
utifrån det länsgemensamma arbetet. Sjukhusen i Väster blir en ny sjukhusgrupp med
egen styrelse och förvaltning. Det är i dag osäkert hur det kommer att påverka
uppdraget. Minnesanteckningar från LGS finns publicerade på
www.vardsamverkan/goteborgsomradet.se.
Man arbetar vidare med fastställd handlingsplan ärendegång/-beredning.
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I LGS nya ledamöter, Babbs Edberg och Camilla Blomqvist från Göteborgs Stad och Ulf
Lindberg från Angereds närsjukhus. Björn Gunnarsson lämnar Regionala SAMSA.
5. Utvärdering av julfika. Björn berättar att det var uppskattat av medarbetarna att få
möjlighet till dialog. Närhälsan hade låg närvaro. SU och kommunerna hade hög
närvaro. I snitt kom cirka 40 deltagare. Det framkom att tolkningen av vad och hur
planering ska ske under jul har varit olika i verksamheterna. Nästa jul önskar Mölndals
sjukhus ha med chefer i linjen i planeringen.
Inför nästa år önskas även samordning av dagarna man är nåbar för planering med de
angränsande sjukhusområdena. Detta har dock inte varit möjligt. Mötet konstaterar att
bemanning över jul ska utvärderas. -Hur är patientnyttan, i relation till kostnad? Hur
många planeringsmöten har ägt rum? Mötesdeltagarna delger olika sätt som
verksamheterna har löst bemanning över jul samt vad arbetet kommer att innebära.
Vilka arbetssätt har fungerat och medverkat till att personer har kunnat komma hem på
ett tryggt och säkert sätt, i så tidigt skede som möjligt? SU tar fram rapport kring hur
många ärenden som har hanterats efter jul och nyår. Kranskommunerna lägger in
kontaktuppgifter i SAMSA, det finns samma telefonnummer som för övrigt. Kontakterna
i SAMSA uppdateras vid behov. Eventuellt kommer en kontaktlista finnas till Göteborgs
Stad. Göteborgs Stad återkommer i frågan.
6. Förslag på frågor till utvärdering. Synpunkter har vidarebefordrats till regional
processgrupp SAMSA.
7. NPÖ- Man har inte kunnat testa NPÖ i Göteborgs Stad, utan behöver se i skarpt läge.
Härryda har goda erfarenheter av att arbeta med NPÖ, vilket har bidragit till högre
patientsäkerhet. Öckerö, Mölndal och Partille har inte avtal i dagsläget. Uthoppet från
SAMSA har inte testats. Härryda kommer att testa uthoppet för att undersöka om det
fungerar lika bra. Göteborgsområdet är sist i Västra Götaland gällande avtal kring NPÖ.
De privata vårdcentralerna behöver ha egna avtal.
8. Årsrapport- Arbete enligt årsrapporten ska vara slutfört 11/1. Björn Gunnarsson
kommer att påbörja arbetet och ber deltagarna att komplettera årsrapporten, varefter
Björn Gunnarsson kommer att sammanställa inkomna synpunkter.
9. Avvikelser i samverkanAvvikelseblanketten har reviderats utifrån aktuell lagstiftning och överenskommelser.
Man arbetar även med att klargöra hantering av avvikelser i samverkan. Syftet är att
bidra till ökad patientsäkerhet. Gemensamt It-stöd finns inte för avvikelerapportering i
samverkan och utökning av funktionerna i Med-control har inte gått att genomföra
enligt tidigare förslag. Det finns en ny framtagen uppdragshandling för fortsatt arbete.
Fram tills ett gemensamt It-stöd finns kommer avvikelsehanteringsprocessen att
tydliggöras. Blanketten ersätter inte det ordinarie avvikelsearbetet med rapportering
och åtgärder i linjen. Avvikelserna behöver gå i två spår, ett för att lösa det enskilda
ärendet i linjen, och ett för att finna systemfel, de strukturella och organisatoriska
svårigheterna. Synpunkt kring blanketten att inskrivning ska läggas till. Det kvarstår
arbete med att tydliggöra vem som har ansvar för att fylla i blanketten och
avvikelseprocessen i sin helhet.
10. Mötestider 2019- 29/1 heldag för planering av fortsatt arbetssätt. Björn Gunnarsson
återkommer med lokal.
26/2, 19/3, 23/4, 21/5, 11/6. Kl 9-12 Otherdalska är inbokat för samtliga datum.
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Samverkansdialoger 21/2, 6/3, 8/5, 13/5, 28/5. Kl 13-16. Lokal är inbokade på samtliga
sjukhustomter.
11. Information från Temagrupperna.
Handlingsplan är framtagen vilken temagrupp psykiatri har ställt sig bakom och fortsatt
kommer att följa arbetet enligt.
Temagrupp äldre och mitt i livet har arbetat med aktivitetsplanerna. Digitalisering är
tillagt som område med fokus på framtidens vårdinformationsmiljö. Man följer även
arbetet med framtagande av de nya programområdenas arbete. I mitt i livet kommer
man arbeta vidare med vilka sjukvårdsinsatser man har tillgång till när man bor på
BMSS. Arbetsgrupp för ökad mun och tandhälsa fortsätter sitt arbete. Arbetsgrupp
bildas för att ta fram fungerande gemensamt arbetssätt och vårdprocess kring personer
med komplexa vårdbehov och understödd andning.
1. Information från SAMSA. Antalet utskrivningsklara har minskat på sjukhuset. Enligt
statistik från SU tar kommunen hem patienten dag 4 i 14 % av ärendena.
12.
13. Övriga frågor
- Vård och omsorg när du kommer hem. Folder revideras.
- Problem med att patienter inte har valt rehabenhet inför hemgång från SU – AnneCharlotte skickar frågeställningen vidare till enhetschef Mats Abrahamsson
Arbetsterapin SU Östra

Antecknat av Cecilia Axelsson, processledare Temagrupp Psykiatri.
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