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1.

Presentationsrunda och sommaren 2020
Undertecknad som är ny delregional samordnare presenterar sig för gruppen.
Undertecknad kommer närmast från Kungälvs Kommun och varit verksam
som PLAS.
Resterande deltagare presenterar sig samt hur sommaren upplevts på
respektive verksamhet.
Gemensamt för gruppen är att det varit mycket fokus på Covid-19 och i
perioder ansträngt läge men att sommaren fungerat väl då anpassningar
gjorts och tätare kontakter mellan vårdgivare förekommit.
Samarbete och utbyte av kunskap i hanterandet av SAMSA har underlättat
även om belastningen ökat främst för kommunernas del.

2.

Hur går vi vidare inom SIMBA för att bli bättre inom in-och utskrivning –
samsa arbetet?
Övergripande finns förbättringspotential för samtliga verksamheter. Främst
saknas information i SAMSA samt att vårdpersonal är närvarande på
planeringsträffar.
Vårdcentral Centrumpraktiken efterfrågar ånyo den checklista Tjörns kommun
använder i sin tvåpartskommunikation med Vårdcentralerna för att bättre
kunna bidra med den information som Hemsjukvården eftersöker inför
ställningstagande till inskrivning.
Undertecknad eftersöker denna från Tjörns kommun och bifogar i utskick till
minnesanteckningar för påseende av gruppen.
Representanter från Kungälvs sjukhus upplever att dokumentation i SAMSA
inte hinns med i samma utsträckning som övriga parter efterfrågar
information. Generell information kan lämnas men inte på detaljnivå då
planeringen på avdelningarna ofta inte hunnit så långt.
Frågan om att kunna använda och mer ingående ta del av Skaraborgs
arbetssätt efterfrågas. I nuläget har inte Kungälvs sjukhus motsvarande
personal i Vårdplaneringsteamet som finns i Skaraborg vilket kan vara en
bidragande orsak till att det delvis förändrade arbetssättet inte
implementerats i önskad utsträckning.
Dialog angående om utbildning i SAMSA behövs för personal på sjukhuset då
det varit stor personalomsättning samt att vid de utbildningar som erbjöds
inför införandet av det delvis förändrade arbetssättet närvarade endast ett
fåtal från den somatiska vården och personal från psykiatrin var
underrepresenterade. Skall utbildning ske internt eller externt och hur kan
SIMBA i så fall bistå?
Sjukhuset får i uppdrag att lägga fram en utbildningsplan för sina medarbetare
till nästa möte 201005.
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3.

Höstens utvärdering av delvis förändrat arbetssätt
Den mindre utvärdering kring det Delvis förändrade arbetssättet som
genomfördes i våras identifierade områden för samtliga verksamheter att
arbeta med för att möjliggöra en trygg och säker in- och utskrivningsprocess.
Dialog förs angående att den planerade större utvärderingen i nuläget
förmodligen skulle lyfta redan kända förbättringsområden. Beslut om att i
nuvarande situationen inte genomföra den tänkta utvärderingen då varje
organisation med hjälp av GAP-analyser istället ges möjlighet att arbeta med
förbättringsområden. Beslut tas om att GAP-analyserna skall vara
undertecknad tillhanda vid månadsskiftet september/oktober.
Den mer omfattande utvärderingen skjuts således på framtiden.

4.

Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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