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Lena Arvidsson, processledare SAMLA

Sammanfattning
Samverkan vid in- och utskrivning
Lena Arvidsson i sitt VGR uppdrag och Jeanette Andersson Västkom informerade i stora drag om ÖK
och riktlinje och en diskussion om vad SAMLA behöver göra för att samverkan ska bli ännu bättre.
Samordningsgruppen beslutade på dagens möte en förändring i organisation för samverkan.
Styrgrupp SAMSA med tillhörande arbetsgrupp avslutas och ersätts av en Utvecklingsgrupp, In- och
utskrivningsprocessen som gäller för samtliga målgrupper.

Sammanfattning
Uppdrag, mandat, roller och ansvar i Vårdsamverkan Lerum Alingsås - SAMLA
Ett dokument är upprättat för att visa på vad du som innehar ett uppdrag har för ansvar och roll när
du tar på dig ett uppdrag i Vårdssamverkan. I rollen som representant i en utvecklingsgrupp eller i
en arbetsgrupp är det viktigt att veta vem jag företräder, vilket mandat har jag och vilka behöver
min information mm. Det krävs inte bara att vi vet vårt ansvar i gruppen utan ställer också krav på
oss att lyssna och förstå en annan organisations utmaningar, logik och struktur. I SAMLA handlar det
om att samverka mellan slutenvård, öppenvård och kommunal vård, stöd och omsorg för att bidra
till dialog, samordning och samsyn.

Överenskommelse Jul & Nyår 2018
Föreslagen överenskommelse fastställdes. Bemanningen inför Jul och nyår ska finnas 23 december,
26 december och 30 december. På de bemannade dagarna ska samtliga parter finnas tillgängliga
mellan kl. 11.00 - 15.00 för eventuellt planeringsmöte som ska ske via Skype eller telefon.

Sammanfattning
Beslutsdokument – Viljeriktning, en säkrare hantering av epikris/slutanteckning
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Samordningsgruppen tar beslut om att epikris/slutanteckning ska läsas i NPÖ från och med 1 april
2019. En förutsättning är att samtliga vårdcentraler har tillgång till NPÖ den 1 april och att det finns
en kommunikationsplan/implementeringsplan innan dess.

Ordförandebyte
Catharina Johansson, Förvaltningschef lämnar över ordförandeskapet i SAMLA till Cathrine Thanner,
Primärvårdschef 1 januari 2019.

