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Mötespunkter


Inledning – sekreterare för mötet är Cecilia Axelsson
Ordförande Lena Arvidsson hälsar alla välkomna och inleder mötet.



Föregående minnesanteckningar gås igenom och läggs till handlingarna



Inbjuden gäst Yvonne Hedegärd, från ”Framtidens vårdavdelning” är projektledare för projekt
kring samverkan vid utskrivning från slutenvård vid planerad kirurgi. Yvonne Hedegärd
presenterar ett projekt som pågår med stöd av innovationsfonden, ”förberedande SIP i
hemmet inför planerad operation”. Genom att påbörja planering för hemgången redan innan
inskrivning och då starta dialogen om planering av fortsatt vård och stöd vid utskrivning blir
processen tryggare för den enskilde. Ett förslag kring process finns utarbetat och har skickats ut
till utvecklingsgruppen inför detta möte. Yvonne Hedegärd önskar testa processen på några
patienter i skarpt läge i samverkan med någon stadsdel och någon kranskommun. Yvonne
Hedegärd går igenom tänkt process utifrån två patientfall. En person med operation utan
komplikationer och en person där komplikationer infaller i samband med operation. Se bilaga
(ppt fil).
Kommunrepresentanterna lyfter att det inte är möjligt att utreda och bevilja insatser i förväg
innan behov uppstått, utöver det som görs i form av serviceinsatser enligt nuvarande
överenskommelse gällande knä- och höftledsoperationer. Frågan ställs också varför det ska
vara en separat rutin när mycket av grunden i nya lagen om utskrivning handlar just om att
snabba upp processen för att möjliggöra utskrivning i samband med UK. Redan idag får
handläggarna samtal från personer som väntar på en operation, de delges information om de
insatser som kan erbjudas och på det sättet försöker man skapa en trygghet för enskild.
Primärvården ställer frågan kring vilka yrkesgrupper som förväntas vara med på en
förberedande SIP? Det är viktigt att patientens behov tydligt framgår i kallelsen.
Utvecklingsgrupp SAMSA konstaterar att man inte kan arbeta med processen i systemet, utan
på papper i det fall man startar processen i vår, innan SIP finns med i SAMSA. Det går att arbeta
enligt en annan process. Diskussion fortsätter på mötet kring att planeringen kan ske på olika
sätt, telefonsamtal, videomöte eller hembesök, beroende på personens behov av vård och
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stöd. Synpunkt framförs kring att tid för operation och hemgång skall anges som uppgifter i
vårdbegäran. Yvonne Hedegärd behöver veta om man ställer sig bakom samverkansprojektet
enligt förslag så att föreslagen process kan testas i praktiken, som förberedelse inför den nya
lagstiftningen.
Marita Wiklund och Lena Arvidsson tar även med sig förslaget till process till
implementeringsgruppen som arbetar för samsyn i regionen. Yvonne Hedegärd skickar
underlag till Anne-Charlotte Larsson och frågan tas upp på nästa LGS möte för
ställningstagande. Inför LGS möte lämnar SAMSA gruppen synpunkter på föreslagen process på
mail till Lena Arvidsson. Projektet i innovationsfonden är avslutat och nya pengar är sökta.
Yvonne Hedegärd framför att önskan är att primärvården håller i fortsatt projekt. Finansiering
kan då ske genom innovationsmedel.


Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Information delges övriga
hur man har börjat arbeta i verksamheterna.
Partille: Lena Arvidsson har informerat på NOSAM. Dialog har inletts men alla
öppenvårdsrepresentanter har inte deltagit, det gäller inte enbart vårdcentraler utan också
öppenvård psykiatri.
Primör: De flesta vårdcentraler säger att man klarar av att följa ny lagstiftning utan att
anställa gemensam koordinator. Vårdcentralens äldressjuköterska är ofta den som kommer
att vara ansvarig.
Sjukhuset: Systemsamordnarna har tittat på SIP filmen.
Göteborgs Stad: Ett processteam kommer att anpassa vårdprocessen i ledningssystemen i
Göteborgs Stad. Informationen ska gå ut till stadsdelarna där det i dagsläget ser olika ut hur
långt man har kommit i förberedelsearbetet. Antal utskrivningsklara som är kvar på
sjukhuset har minskat, antal betaldagar har minskat med hälften sedan januari. Analys kring
framgångsfaktorer kommer att göras i det fall förändringen är bestående över tid.
Öckerö: Dialog sker med vårdcentral där vårdplaneringsköterska finns anställd. All
vårdplanering ska fortsatt ske genom video.
Mölndal: Arbetsgruppens arbete pågår. Anställda ser på SIP filmen.
SU/psykiatrin: Utbildning och information sker fortlöpande. De anställda har nu kunskap
om den nya lagstiftningen.
Närhälsan: Vårdplanerande sjuksköterskor får utbildning och man tar fram
arbetsprocesser.




Uppdraget – en sista genomgång av handlingsplanen inför BG den 23 november.
Synpunkter och förslag har inkommit på handlingsplanen. Antal kan inte ersättas med
andelar av planerade distansmöten, utifrån att det inte går att mäta. Önskemål framförs
kring att mer detaljerad statistik ska gå att få fram från SAMSA. Frågan kring om
utvecklingsgruppen ska arbeta vidare med samverkansdialoger lyfts. Förslag att alla som
har ett strategiskt uppdrag i verksamheterna träffas utifrån den nya lagstiftningen.
Diskussion förs kring syftet att träffas, är det att få samsyn kring tolkning av
överenskommelsen? Mötesdeltagarna ges i uppdrag att fundera kring vilka personer finns
inom varje organisation kan bjudas in till mötet.
Ställningstagande: Mötet ställer sig bakom framtaget förslag till handlingsplan.
Distansmöte via video – hur gick det 16-17 november under EU mötet?
SU rapporterar kring att det var svårt att komma i kontakt med kommunen för att kunna
skicka Skype länk. Partille genomförde dock bra vårdplaneringar genom Skype. Mötet anser
att lägesbilden på samverkanstorget behöver göras om och/eller förtydligas.
Ställningstagande: Processledare Lena Arvidsson och Lena Rudholm skriver ett förslag på
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text till samverkanstorget vad man kan göra redan nu utifrån tidigare beskrivning av
uppdraget (som nu ska tas bort) till samverkanstorget.


SAMSA – rapport från möte den 15 november. Lena Arvidsson visar en bild om hur och när
SAMSA kommer att anpassas efter den nya lagstiftningen. Strategisk beredningsgrupp
arbetar nu med överenskommelse för psykiatrin.
Schablonberäkningen kommer att göras om efter inkomna synpunkter. Nuvarande system
och rutin gäller fram till 24 september. Förändringar i it- tjänsten utvecklas fram till april.
1/6 påbörjas test av ny it lösning. I höst påbörjas utbildningsperioden. Under våren
påbörjas utbildning i rutinen. Lokaler är bokade i mars och maj.



Övriga frågor
Maritha lyfter att det inte är ändrat att info vid utskrivning och utskrivningsklar är olika
saker. Det framkommer att det finns olika tolkningar kring vad dessa begrepp innebär. Det
behöver förtydligas i rutinarbetet. Helen Ström och Gisela Fridstedt tar med frågan.
Lena skickar ut tider för våren, i första hand tisdag förmiddag.



Mötet avslutas.

Vid anteckningarna: Cecilia Axelsson
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