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Uppdrag

1.

Sammansättning av arbetsgrupp SAMLA/SAMSA inkl. samordning
Det råder olika meningar kring gruppens sammansättning men styrgruppen
enas om följande:
Annika Fallqvist från Bräcke diakoni blir primärvårdens representant
Helena Ljungkvist blir lasarettets representant
Henrik Isaksson blir rehabs representant
Sara Jäderklint blir biståndsenheternas representant
Gunilla Burvall blir den kommunala hemsjukvårdens representant.

√
√
√
√
√
-
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Då gruppen är liten, vilket medför en viss sårbarhet, tar styrgruppen beslut om Samtliga
att organisationerna utser suppleanter som kan trädda in vid eventuell frånvaro organisationer
för att säkerställa att processen inte stannar upp.
Namngiven representant delges undertecknad senast på fredag.
Det är viktigt att de olika organisationerna skapar strukturer där
representanterna mellan mötena har möjlighet att träffa sina kollegor för att
kunna få input och föra information till och från arbetsgruppen.
Dialog kring samordning av gruppen förs. Frida kan släppa Annika med
omedelbar verkan för uppdrag som delregional samordnare och Annika är en
person som samtliga närvarande representanter kan enas runt som
samordnare varvid man tar beslut om att föreslå Annika till uppdraget som
delregional samordnare på 40% under tiden 20180301—20181231. Frida förhör
sig med Annika, men tror inte det ska vara några hinder utan att hon accepterar
uppdraget.
2.

Förtydligande av arbetsgruppens uppdrag
Styrgruppen enas om att arbetsgruppen ska arbeta utifrån följande:
- gå igenom nuvarande process och ta fram förslag till hur samverkan ska ske
i de olika stegen så alla berörda parter bereds delaktighet.
- etablera arbetssättet med fast vårdkontakt
- när den regionala rutinen är fastställd, ta fram förslag till arbetssätt och
rutiner på delregionala nivå som beskriver hur vi ska samverka. Vid
framtagning av förslag ska avvikelserna vara så små och få som möjligt från
den regionala rutinen med hänsyn till att både kommunerna och
vårdcentralerna även samverkar med andra sjukhus och lasarettet
samverkan med andra kommuner och vårdcentraler.
På kommande möte den 5 mars
- Ta fram förslag till utbildning/genomgång av den regionala rutinen i maj
omfattande antal deltagare tid, plats, innehåll samt ev. övrigt som behöver
tas med i planeringen.
- ta fram förslag till gemensam rutin som bygger på bokningsbara tider varje
dag. Om det finns bokningsbara tider och det är för den enskildes bästa ska
vårdplaneringar kunna bokas in samma dag som patienten är
utskrivningsklar.
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Förhållningssätt:
- viktigt att representanterna frånskiljer sig sitt organisatoriska uppdrag
då samverkans handlar om att bidra till det gemensamma samt sätter
patienten i centrum
- för att reducera risken att fastna, om meningsskiljaktigheter uppstår,
parkera frågan och lyft den till styrgruppen.
- hur arbetet ska organiseras på hemmaplan för att möjliggöra följsamhet
till föreslagna arbetssätt och rutiner ingår inte i arbetsgruppens uppdrag
utan det ansvarar var och en verksamhet för.
Delregional samordnare är ständigt adjungerad till styrgruppen för att
rapportera om framtagna förslag , hur arbetet fortskrider i arbetsgruppen samt
frågor arbetsgruppen behöver lyfta till styrgruppen.
3.

Utbildning i/genomgång av regional rutin
Se punkt 2.

4.

Regionala uppdrag
Regionala SAMSA Närvarande representanter enas om att Annika blir SAMLAs
representant om hon accepterar uppdraget som delregional samordnare.
AU rutingrupp undertecknad har samtalat med Maria Fredriksson, som är
regional samordnare, kring SAMLAs deltagande i gruppen. Maria ser helst att
någon med rehab.perspektiv ersätter Kerstin då hon är enda representanten i
gruppen med detta perspektiv. Undertecknad har frågat Henrik om möjlighet
att delta i gruppen, vilket han inte har.
Då SAMLA byter representant i ett intensivt skede blir vår roll i rutingruppen att
hämta hem information kring de förslag som tas fram gruppen.
Gruppen har följande mötestider inplanerade:
Nu i mars är arbetet intensivt där med följande dagar inlagda.
6/3,
13/3,
20/3,
27/3 em
Där efter kommer det att vara några enstaka möten under våren enligt Maria.
Närvarande representanter föreslår att Helena tillfrågas om hon med sin
erfarenhet kan representera SAMLA i rutingruppen.
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5.

Övrigt
Kerstin får i uppdrag att överrapportera till kommande samordnare samt att
finnas till hands för rådgivning vid behov då hon samlat på sig information och
kunskap under hösten kring den ny överenskommelsen och rutinen samt
inplanerat arbete under år 2018
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