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Dagordning
1. Inledning
Sekreterare för mötet Marita Wiklund
2. Föregående minnesanteckningar 2018-05-22
Ingen kommentar, läggs till handlingarna.
3. Samverkan vid in- och utskrivning – stående punkt
Dagens punkt: genomgång av Rutinen av Gisela och Helen ändrades till frågor eftersom
samtliga på dagens möte deltagit i samverkansdialogerna.
Fråga från Helen S. - När vill primärvården delta vid planeringar?
I rutingruppen har framförts att även den enskilde som endast har behov av ex. larm
ska man göra SIP på eftersom patient kan vara skör. Hur ställer sig Göteborgsområdet
till det? Marie tar med sig frågan till PVO cheferna. Viktigt att Närhälsan och privata
vårdcentraler har samma rutin. Om alla ska ha SIP - kommer inte att finnas tid för detta
och skapar det värde för den enskilde?
Viktigt att alla vårdavdelningar på sjukhuset har en telefon som kan användas vid
samtal med patient. SU representanter informerar om att det nu finns en telefon på
nästan alla avdelningar som kan användas för att nå den enskilde vid behov.
Lena A har varit och informerat på Capio som har flera vårdcentraler i
Göteborgsområdet. Man har nog inte helt förstått sitt ansvar. Alla känner en oro för hur
det kommer att fungera med de privata vårdcentralerna. Vid skarpt läge kommer det
troligen att identifieras var bristerna finns, får hantera problemen allt eftersom de
kommer.
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Byte av datum för genomgång av IT- tjänst SAMSA. Tiden 21 augusti ändras till 20
augusti kl. 14.00–16.00. Ny Skype länk kommer från Björn.
4. Handlingsplanen
Samverkansdialoger, tre stycken i september. Genomgång och ändringar i inbjudan
gjordes på mötet. Godkändes och kommer att läggas ut på samverkanstorgets hemsida
där det också kommer att finnas läk till regionkalendern. Utskick av inbjudan görs
också av UG SAMSA i egen organisation.
5. SAMSA – rapport från den 13 juni
- Kommunikationsplan finns nu på regionens hemsida. Kan användas delregionalt
för att göra tillägg om det behövs.
- Fråga från Maria Fredriksson delregionala kontaktpersoner på regionala hemsidan
för support - inte aktuellt från Göteborgsområdet då det finns information på
samverkanstorget vilka som supportar/organisation.
- Betalberäkning en PP-presentation är utskickad till AG SAMSA. Lena A skickar ut
den till UG SAMSA.
- Nästa nyhetsbrev kommer att skickas ut i slutet på augusti.
- För att kunna göra uthopp till NPÖ måste det vara rätt HSAID för privata vårdgivare
både inom kommun och primärvård. Finns fel idag. HSAID ska ligga på
vårdgivarnivå och idag ligger vissa privata på juridisk nivå, mer information
kommer.
- Regionala AU grupperna vill ha hjälp med sina arbeten - Frida P skickar ut om
LPT/LRV och vill ha svar under sommaren. Gisela behöver hjälp med rutin för
asylsökande och palliativ vård i livets slutskede, behöver svar under sommaren.
- Tolk kan man idag boka via Skype möte. Gäller de som har avtal med Tolkcentral
väst, information kommer att finnas på regionens hemsida.
6. Övriga frågor
- Sommarsidan är nu klar, genomgång av sidan. Om problem eller frågor kontakta
Anne-Charlotte eller Ina. Klicka på deras mailadress på hemsidan.
- Inbjudan från Närhälsan till kommun och sjukhus i två stadsdelar – Hur hanterar
vid detta? Togs inte upp men har hanterats via mejl med hänvisning till
samverkansdialogerna i september.
- Hur ska UG SAMSA struktur och innehåll se ut framåt, vad skapar värde? – kort
workshop i bikupor. Bakgrund från start 2009 visades. Redovisning av
bikupediskussioner, se Bilaga.
Fråga om manat i gruppen togs upp, alla stämmer av på hemmaplan för att veta sitt
mandat. Resurskontrakt kan det vara ett alternativ för deltagarna i UG SAMSA?
- SKLs hemsida Gå in och titta på SIP kollen, är det något som vi kan använda?
- Ny ordförande och sammankallande efter Lena blir troligtvis Björn Gunnarsson
initialt, Anne-Charlotte återkommer om det blir en annan ordning.
7. Mötet avslutas
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