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Agenda & MA Samordnad hälsa, vård och omsorg
2020-08-24
Tid: 13.00-16.30
Plats: 339, Regionens Hus Skövde
Sekreterare: Margareta Liljegren
Sammankallande
Krister Bergkvist, Processtöd SkaS

Kallade/Närvarande
Robin Ahlm, Processtöd kommun
Angelica Engman, Processtöd PV
Gunilla Garp, Ordförande Norra Superkontaktombudsgruppen
Anette Friman, Ordförande Södra Superkontaktombudsgruppen
Margareta Liljegren, Ordförande Västra Superkontaktombudsgruppen
Angela Olausson, Patientsäkerhetsgruppen

Diskussionsärenden
1. Återkoppling sommaren
Angela: Man har tappat mycket av strukturen, okunskap bland användarna. Medarbetarna
kan inte rutinen.
Maggan: Positivt överraskad då det i de flesta fall fungerat bra i SAMSA. Upplevt att man
varit lösningsfokuserad.
Gunilla: Det har varit lugnt i SAMSA, men hela situationen med pandemin har gjort att det
har varit annorlunda.
Krister: Det har varit lugnare med patientflödet över lag och information in till slutenvården
har ökat. BeVis har fungerat bättre.
Anette: Det har varit en lugn sommar. Anette själv arbetade midsommarhelgen men
upplevde inte att hon behövde arbeta den helgen då det var lugnt.
a. Midsommar
b. Sommaren i stort
2. Beslutad gemensam rutin för personer som har behov av insatser från Vårdval Rehab efter
utskrivning från slutenvården vid Covid-19 då inga kommunala insatser föreligger.
SHVO beslutar att den regionala rutinen ska användas för personer som har behov av
insatser från Vårdval Rehab.
Krister och Margareta informerar rehab på SkaS.

www.vardsamverkan.se/skaraborg
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Informationsärenden
1. Revidering av Skaraborgstillämpningen
Krister skickar ett mejl om ett förslag på revidering på Skaraborgstillämpningen. Tills nästa
gång ska gruppen ha läst igenom detta material för genomgång.
2. Utbildare för SIP i Skaraborg
Angelica kommer gå ut med en förfrågan till alla superkontaktombud och efterfråga om
någon/några är intresserade av att jobba med utbildning i SIP i viss omfattning under
senhösten/vintern.

Övriga frågor
1. Laget runt
Angelica: Inskrivning i kommunal hälso- och sjukvård (HSL) behöver lyftas i vårdsamverkan.
Upplevelsen från primärvård är att primärvård och kommun inte har samma syn på när en
person ska bli inskriven i HSL. Samsyn kring hälso- och sjukvårdsavtalet, vad har vi för syn på
våra uppdrag?
Gunilla: Inget att tillägga
Robin: Det är mycket som kräver medarbetarnas uppmärksamhet samtidigt som vi har en
pågående pandemi.
Krister: Regional SAMSA-grupp kommer att göras om under hösten som kommer att heta
regional beredningsgrupp SHVO.
Anette: Som SOL-representant upplever Anette en del förändringar och diskussioner kring
HSL i kommuner.
Angela: Överenskommelse mellan VGR och Västra Götalands kommuner om samverkan vid
in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård upphör gälla 2020-11-30, vem har
uppdraget att utvärdera och förlänga överenskommelsen? SHVO har inte svar i denna fråga.
Angela meddelar att hon slutar i gruppen SHVO, kommer att vara tjänstledig 1.5 år för att
arbeta med revidering av det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet. Ny representant kommer att
utses från MAS-gruppen till SHVO.

Bilagor
1. Rutin för personer som har behov av insatser från Vårdval Rehab efter utskrivning från
slutenvården vid Covid-19 då inga kommunala insatser föreligger

www.vardsamverkan.se/skaraborg

