Johanna Junkvist Lindau
Delregional samordnare
Mobil: 0700 – 85 27 32
johanna.junkvist.lindau@vgregion.se

Datum

Ärende

Delregional arbetsgrupp SAMSA

Datum

2020-11-05 kl 14:00-16:00

Plats

Kungälvs sjukhus / SKYPE

Närvarande
(√)

Anna Wändahl
Kungälvs Kommun
Anna-Karin Egenvall
Stenungssunds kommun
Annelie Leander
Kungälvs Kommun
Annika Jogbäck
Nälshälsan Kärra
Annika Karlsson
Stenungssunds kommun
Annika Palmgren
Närhälsan Stora höga
Camilla Hedman
Centrumpraktiken
Caroline Börjesson
Kungälvs Sjukhus
Cecilia Erlandsson
Stenungssund kommun

√

Christina Frick
Ale kommun
Helen Petersson
Närhälsan Tjörn
Ingrid Karlsson
Capio Almö
Johanna Hult

-

√
√
√
√

-

Närhälsan Älvängen

Jonna Svendsen
Psykosteamet
Stenungsund/Tjörn
Karin Tranälv
Ale Kommun
Lena Larsson
Närhälsan

2020-11-09
Minnesanteckningar

Dokumenttyp

-

√
√

Lena Olofsson
Älvängens Läkarhus
Linda Larsson
Tjörns Kommun
Linnéa Torkar
Capio Läkarhus Stenungssund
Margareta Kron
Närhälsan Stenungssund
Maria Johnsson
Kungälvs Sjukhus
Mari-anne Selander
Vårdcentral Kusten
Pernilla Andersson
Kungälvs Sjukhus
Sahar Javadpour
Adina Hälsan
Sara Rodin
Stenungssund psykiatrisk
öppenvårdsmottagning
Sofia Lökholm
Kungälvs Sjukhus
Sofie Spaanheden
Ale Kommun
Sorina Iordache
Ale Kommun
Susanne Johansson
Tjörns Kommun
Ulrika Larsson
Kungälvs kommun

-

Veronica Nyström
Kungälvs kommun

√

√
√
√
√
√
√
-

√
√
√

2

Gemensam mötestid med Förvaltargruppen klockan 14:00-14:30,
punkt 2-3.
1.

Presentationsrunda
Samtliga deltagare presenterar dig och ny representant från Närhälsan Kärra
Annika Jogbäck hälsas välkommen.

2.

Ny version av SAMSA 15 december.
Undertecknad informerar om att ny version av SAMSA IT-tjänst kommer
15/12. Den största förändringen blir att Planeringsmeddelandet och
Vårdbegäran/förberedd vårdbegäran får nytt utseende som man tror kommer
att underlätta för användarna och förbättra informationsflödet. Cerner
arbetar just nu med ändringarna och Arbetsgrupp utveckling får
förhandsvisningar och möjlighet att påverka. Undertecknad har inte sett
förändringarna ännu men håller gruppen uppdaterad.

3.

Möten nästa år
Frågan lyfts av undertecknad hur representanterna önskar att mötena
nästkommande år ligger. Det är enligt deltagarna inte så viktigt att möten
nästa är på samma veckodag men att det är fördelaktigt att ha samma
veckodag när Förvaltargruppens möte är i anslutning till delregionalt
arbetsgruppsmöte. Undertecknad bokar in dagar och skickat ut Skype-länkar
för digital närvaro.

4.

Uppföljning Vårdbegäran & Information vid utskrivning
I handlingsplan för Hälsa och den nära vården finns ett beslut om att 2 gånger
per år genomföra en uppföljning av vårdbegäran och information vid
utskrivning. Undertecknad informerar om att när beslut om den mer
omfattande utvärderingen av Delvis förändrat arbetssätt inte skulle
genomföras fick delregional arbetsgrupp förfrågan om att istället göra denna
uppföljningen. Deltagarna menar att i nuläget med ökade fall av Covid
smittade, både patienter och personal, finns helt enkelt inte utrymme att
genomföra detta. Undertecknad informerar utvecklingsgruppen för in- och
utskrivningsprocessen vid nästa möte.

5.

SIP i hemmet
Under föregående möte lyftes frågan om att erbjuda och genomföra SIP i
hemmet med tanke på Covid. I utvecklingsgruppen för in- och
utskrivningsprocessen svarade att SIP i hemmet skall erbjudas så länge den
kan genomföras på ett Covid-säkert sätt. Denna dialog fördes innan det
stigande antalet av Covid-smittade i Västragötalandsregionen så de rådande
restriktionerna för att minska smittspridning gäller.
Undertecknad informerar om att SIP-rutinen reviderats och godkänd för
spridning. Bifogar dokument till minnesanteckningarna.
Fortsättningsvis skall ett nytt tag tas om SIP i hela regionen och olika
utbildningspaket kommer att erbjudas från och med nästa år. Först ut är
utbildning för chefer.

Uppdrag
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6.

GAP-analyser
Sammanställningen av GAP-analyserna presenteras och dialog kring resultatet
förs. Deltagarna anser att det är oroväckande att Vårdval rehab inte
genomfört GAP-analyserna då uppfattningen är att det är av betydande vikt
att deras deltagande i planering vid in- och utskrivning från slutenvården
förbättras.
Till GAP-analyserna uppmärksammandes en hel del bifynd som
verksamheterna noterat, framförallt kring andra verksamheters
förbättringsområden.
Undertecknad informerar om att delregional arbetsgrupp har fått i uppdrag av
Samordningsgruppen att till nästa möte 201204 presentera förslag på hur
GAP-analysens bifynd skall arbetas vidare med.
Gruppen beslutar att en mindre grupp ur delregionala arbetsgruppen skall
arbeta med detta. 7st deltagare anmäler sitt intresse. Undertecknad kallar till
Skypemöte.

7.

Jul- och nyår 2020
Frågan om hur verksamheterna tänker med bemanning under röda dagar över
jul- och nyårshelgen kommer från ordförande i SIMBA Mats Dahl.
Representanterna i delregional arbetsgrupp har inte hört något om att
bemanna extra över röda dagar.
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Övriga frågor
Rehabrutinen
Den reviderade rutinen för Samverkande rehabinsatser vid in- och utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård antogs på Samordningsgruppsmötet 15-16
oktober och finns nu på SIMBAS hemsida och för spridning i organisationerna.

Vid minnesanteckningen
Johanna Junkvist Lindau
Delregional samordnare

