Minnesanteckningar UG SAMSA
Datum och tid:

2020-09-22 Kl. 08.30 -11.00

Plats och lokal:

Skypemöte

Mål och syfte med mötet:

UG SAMSA arbetsmöte

Mötesdeltagare:

Gisela Fridstedt, Marita Wiklund, Helen Ström, Marie
Blixt, Carina Waltilla, Frida Palm, Sara Andersson,
Shahin Khoshnood, Harriet Kvarnhage, Lisethe
Svanström, Sara Blomqvist, Katarina Eklund, Zofia
Simson Delauzun

Ej närvarande:

Evelina Bredinger, Micael Marcussen, Anne- Charlotte
Larsson, Björn Gunnarsson

Sekreterare:

Gisela Fridstedt

Inledning
Frida Palm har ordförandeskapet idag pga. att Björn Gunnarsson deltar i Regional
beredningsgrupp Samordnad hälsa, vård och omsorg där även Anne-Charlotte Larsson
deltar idag.
Ordförande hälsar välkommen och inleder mötet. Dagordningen fastställs.

Uppföljning av föregående möte
Föregående minnesanteckningar från 2020-06-16 har Björn G skickat ut i somras.
Gruppen vet inte om tillägg är gjorda och i så fall vilka de är.
Bordlägger beslut om godkännande till nästa möte. Minnesanteckningarna skickas ut
igen. Till minnesanteckningarna ska tillföras att Harriett Kvarnhage inte var med på
mötet 2020-06-16.

Aktuella frågor
Information
Regionala SAMSA
Namnbyte på regionala arbetsgruppen har skett till i Regional beredningsgrupp Samordnad
hälsa, vård och omsorg. Göteborgsområdets representanter är Björn Gunnarsson och AnneCharlotte Larsson.
Göteborgsområdets representanter i AU rutin är Gisela Fridstedt och Helen Ström och i AU
utveckling Lisethe Svanström och Marita Wiklund. I AU SIP är Agneta Bergqvist vår
representant.
2020-09-01 hade Regional arbetsgrupp samordnad hälsa, vård och omsorg sitt sista möte.
Kort information från detta möte.

-

problem för sjukhuset att skicka utskrivningsklar när kommun tryckt på Spara istället
för SparaSänd.
avsluta ärenden i tvåpartsärende utan kommunpart.
personuppgiftsincident i testmiljön
inloggning med ”nya” SITHS kort fungerar nu i systemadministrationen för SAMSA
rensning av utbildningsmiljön kommer att göras inom kort. Mer information kommer.
ny samtyckesrutin kommer att beslutas av ledningsrådet i höst
kommunikationsplan vid driftstörning. Utskickad till UG SAMSA för synpunkter som
skickats till förvaltningsledningen för SAMSA.

Information från LGS
Anteckningar från LGS ligger på webben samt en förkortad version.
Delregionen har fått nationella medel ca 10,5 miljoner kr för att arbeta med olika områden.
Bland annat ska en delregional koordinator för SIP tillsättas. Även områden som barn och
ungas hälsa, samsjuklighet samt suicid har fått medel till sina arbeten.
Avvikelser Q2
Rapporten för Q2 är ännu så länge inte publicerad men 60 avvikelser har inkommit varav 27
handlar om information.
Ex från rapporterna:
Felsänt; fel inkorg.
Felregistrerat när pat. bytte avdelning,
Felregistrering i SAMSA, påverkat betaldagar.
Info om hjälpmedel saknas vid utskrivning.
Provsvar covid -19 saknas vid utskrivning
Tolk saknas.
Okunskap om Skype
Oenighet ansvarsfrågan
Utskrivningsklar i SAMSA före planeringsmöte,
HSV meddelas inte att patienten skrivs ut
Pat kommer hem i palliativt tillstånd.
Patienten utskrivningsklar men är inte klar att lämna sjkh.

Avvikelser gällande samverkan ska i första hand alltid försöka lösas mellan verksamheterna i
chefslinjen.
Ambitionen från SU är att fortsatt delta i NOSAM med representation från verksamhet
medicin/geriatrik.
MedControl Pro
Systemet MedControl Pro ska införas efter årsskiftet hos kommun och privata vårdgivare så
att de kan registrera avvikelserna i samverkan där. I arbetsgruppen sitter bland annat Zofia
Simson Delauzun och Björn Gunnarsson. Frågan kom upp om det gäller både interna och
externa avvikelser. Frågan skickas vidare till Björn Gunnarsson.

Samverkanstorget Live 7 oktober
Inbjudan är utskickad och vi uppmanas att sprida och anmäla oss till detta.
Ambulans och SAMSA
SU informerar att ett arbete är påbörjat att få med ambulansen i SAMSA vid de tillfällen
ambulansen är hemma hos patienten men beslutar att inte skicka in patienten till sjukhuset.
Vill kunna skicka information till kommun och primärvård via SAMSA med hjälp av
Meddelande till vård och omsorg.
Lathund för patienter med Covid19 som behöver korttid
SU har tagit fram en lathund för vad som gäller att lägga till parter för Covid19 patienter som
behöver korttidsboende. Lathunden är avstämd med Göteborgs stad samt primärvården.
Skickas ut till gruppen. Synpunkter till SUs representant Gisela Fridstedt senast torsdag 1 okt.
Brister i samverkan, rapport Mikael Löfström bordlägges
Problem för sjukhus att skicka utskrivningsklar när kommun bara tryckt på Spara istället för
SparaSänd. Vi diskuterade hur man bäst kan lösa detta och kom fram till att en intern rutin
inom kommun/SDF måste snarast tas fram. Kommunrepresentanterna tar med sig frågan
hem.
Avsluta ärenden i tvåpartsärende utan kommunpart.
Frågan lyftes på senaste regionala mötet. Gruppen efterfrågar rutin för behörighet som lyfts
till funktionskoordinator Maria Fredriksson med cc till Anne-Charlotte Larsson och Björn
Gunnarsson.
Svagheter i processen
SU framför att inga vårdbegäran till psykiatrin skickas samt att SDF <65 år inte deltar aktivt i
SAMSA. Processledare för temagrupp Psykiatri framför att det finns särskilt stora bekymmer
i samverkans-kommunikation inom beroende-målgruppen, och ofta i ärenden där
livsnödvändig LVM-vård kan vara aktuellt – baserat på underlag från inrapporterade
avvikelser till PSYKSAM, fd Berosam. Ett identifierat bekymmer kan vara att Socialtjänsten
ofta är uppdelad mellan funktionshinderenhet och vuxenenhet, och beroende-målgruppen
är ofta aktuella på vuxenenheter, som inte deltar aktivt i SAMSA. En viktig aktör som också
behöver aktiveras i SAMSA och planeringsprocesserna vid in/utskrivning är psykiatrisk
specialist-öppenvård, som ofta utgör fast vårdkontakt för denna patientgrupp.
Det har blivit sämre med antalet vårdbegäran in till sjukhuset under/efter sommaren, gäller
även somatiska patienter. Viktigt att vårdbegäran skickas på de patienter som är inskrivna i
hemsjukvården (HSV) samt att akuten skickar svar med Meddelande till vård och omsorg.
Detta gäller både psykiatri och somatik. Viktigt att parterna tar med sig detta och arbetar
med det på hemmaplan.

Påpekas också under denna punkt att det är viktigt att meddelanden skickas till
huvudinkorgen och inget annat.
SU anser det vore önskvärt att även de patienter som inte har HSV utan bara
hemtjänst/boendestöd skulle ha en vårdbegäran när de söker på akuten, där det står hur det
fungerar hemma. Kommun kontrar att handläggare inte har så mycket information att ge.
Frågan är om fler personalkategorier ska få behörighet i SAMSA ex boende stödjare med
flera.
Frågan lyfts till funktionskoordinator för regionala SAMSA samt våra representanter i
regionala beredningsgruppen.
AU utveckling håller på att utveckla både Vårdbegäran och meddelandet Planering. Viktigt
att skriva rutinen först så att IT-tjänsten SAMSA stödjer rutinen och inte tvärtom.
Höstens samverkansdialoger
19/10 Mölndal- 2/11 Sahlgrenska- 10/11 Östra är bokade.
Frågan togs upp om vi skulle ha dem eller inte? Vad är syftet? Information eller dialog
mellan parter eller både och. Vi beslutade att ställa in höstens möten. På nästa möte
bestämmer vi tider för vårens samverkansdialoger.
Uppdrag LGS ”Laga efter läge”.
En rapport från vårdanalys gällande uppföljning av lagen om samverkan vid utskrivning.
Bordlägges då inte alla hunnit läsa denna rapport. Det finns en bra sammanfattning i början
av rapporten, som i sig är mycket omfattande.
Rapporten hittas här: https://www.vardanalys.se/rapporter/laga-efter-lage/
Finns även en webbpresentation här: https://www.vardanalys.se/wpcontent/uploads/2020/07/Webpresentation-Laga-efter-läge.pdf
Rutin vid in- och utskrivning på korttidsboende
Olika synpunkter från primärvården att vissa vårdcentraler inte vill att ansvarig vårdcentral
för korttidsboendet ska läggas till som part eftersom läkarna har behörighet till Sieview.
Viktigt att kommun skriver i Checklistan vilket korttidsboende patienten ska till.
Primärvården önskar även information från korttidsboendet med MVO när patienten skrivs
ut. SU önskar att korttidsboendet står i meddelandet Planering under kommunens
ansvarsflik.
Härryda har startat en liten pilot under en månad där korttidsboendet skickar information till
en vårdcentral.
Beslut: punkt på nästa möte ”Korttidsfokus” samt erfarenheter från Härrydas projekt.
Patientbroschyr
SU tar upp frågan om att återigen skapa en gemensam patientbroschyr, eftersom vi är
skyldiga att ge både muntlig och skriftlig information. Olika patientbroschyrer skickas ut till
gruppen för synpunkter och på nästa möte skapar vi en arbetsgrupp?

Förändringsarbete inom SUs rehab
Inom rehab på SU har man startat ett förbättringsarbete där all information ska
kommuniceras via SAMSA. Det gäller inte bara Covid19 patienter utan alla som har rehab
behov efter utskrivning. Detta kan påverka övriga parters organisation och arbetssätt.
Samtycke
SU informerar om att det kan skapa förvirring hos patienten att representant för kommun
under planeringsmötet frågar efter samtycke. Diskussion om en annan part kan fråga efter
samtycke. Detta diskuteras även i FVM. I Partille ska varje yrkeskategori inhämta samtycke.
Hur informerar vi patienten? Hur länge gäller samtycket?
Kommer en ny riktlinje för samtycke i höst som förhoppningsvis klargör detta.
Hemtagning av patienter med många insatser
SU påpekar att denna patientgrupp tas hem dag 2-3 efter datum för utskrivningsklar. Det
finns flera orsaker till detta, kommun behöver tid att förbereda hemtjänsten, kommun kan ej
lita på datum för planerad utskrivning. Behövs en tydligare kommunikation mellan sjukhus
och kommun. SU informerar om att läkarna under oktober månad ska få information av
verksamhetschef Anna-Clara Collén vad de behöver tänka på vid utskrivningen och datum
för planerat utskrivningsklar.
Rapport från arbetsgrupp SIP kontra planeringsmöte
Arbetsgruppen berättar om sin konstruktiva diskussion, och att de har sammanställt sina
tankar i ett dokument, som efter mötet skickas ut till gruppen för påseende. UG SAMSA
önskar extrainsatt digitalt möte för att diskutera hur denna fråga och dokumentet fortsatt
ska hanteras. Bollas till ord. Ordförande.

Laget runt
Kort information från den egna verksamheten Utgår pga tidsbrist.

Kommunikation från mötet
Minnesanteckningar från 2020-06-16 skickas ut igen inkl. kommentarer
Rapport från arbetsgrupp SIP kontra planeringsmöte skickas ut
Lathund för Covid 19 patienter som behöver korttidsboende efter utskrivning skickas ut
Patientbroschyrer skickas ut

Nästa möte:
27 oktober 0830-1100 (Teams)
 Godkänna minnesanteckningar från 2020-06-16
 Vårens samverkansdialoger
 Läs igenom Laga efter läge
 Avvikelser läkemedel/ Frida
 ”Korttidsfokus” samt erfarenheter från Härrydas projekt
 Patientbroschyr - skapa arbetsgrupp?





Frågan kom upp om det gäller både interna och externa avvikelser. Frågan skickas
vidare till Björn Gunnarsson.
Brister i samverkan, rapport Mikael Löfström
Rapport från arbetsgrupp SIP kontra planeringsmöte

Extramaterial
Statistik: Samverkan in och utskrivning:
Uppföljning juli månad:
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesSto
re/39ce5590-d779-436a-a3ba-9143b1222c6e/Process%20statistik%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20från%20sluten%20hälso%20och%20sjukvård%20samt%20SIP%20-%20juli%202020_v3.pdf?a=false&guest=true
SAMVERKANSTORGET LIVE
Här kommer en påminnelse om att anmäla dig till vår årliga delårsrapportering, som i år sker
digitalt. Vi lägger vi fokus på NOSAM och lyfter fram goda exempel på hur samverkan har
utvecklats under Coronapandemin.
När: 7 oktober kl 9:00-11:00. Via Skype
För: Politiska samrådet, LGS, Temagrupper, NOSAM, Utvecklingsgrupp SAMSA
Anmäl dig via länken:
https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/kommun-ochsjukvard---samverkan-i-goteborgsomradet/nyheter/samverkanstorget-live-2020/
Mötet sker via Skype. Du som anmält dig får en länk skickad till dig dagen innan mötet.

