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Dagordning
1. Föregående mötesanteckningar
Minnesanteckningarna godkändes och publiceras på Alfresco och på Vårdsamverkan.

2. Övriga frågor
- Deltagare från UG SAMSA efterfrågas till en workshop den 24 april om
hantering av externa avvikelser. Uppdraget kommer från Vårdsamverkan Västra
Götaland (VVG). Björn återkommer med antal deltagare och plats.
- SU läkemedelsrutin. En fråga har kommit från NOSAM Västra Hisingen ang.
läkemedelsrutin på SU som gäller fr.o.m. 17 december 2018, och varför den inte
tagits i samverkan? Su:s repr. tar med sig frågan tillbaka till SU och för ett
förtydligande bl.a. hur man lämnar ut medicin inför hemgång och skickar ut
rutinen till UG SAMSA.
- Hembesök av rehab. Återkoppling av SU:s repr. angående vem som gör
hembesök när patienten befinner sig på sjukhus. Enligt Gunilla Kjellby Wendt,
verksamhetschef för arbetsterapeuter och fysioterapeuter så görs inte hembesök
av sjukhusets personal. Undantag gäller för understödd hemgång vid stroke.
Hjälpmedel ska skickas med patienten för att komma upp ur säng och hjälp vid

förflyttningar, t.ex. turner, rollator, rullstol men inte hjälpmedel som ska
monteras. Gisela skickar rutinen till UG SAMSA.
- SIP utanför SAMSA. Statistiken som tas från SAMSA ger fel bild av hur många
SIP:ar som görs då en del görs utanför SAMSA. Alla SIP:ar ska göras i SAMSA men
problemet är att det inte fungerar fullt ut i SAMSA. I regional AU-process jobbar
man på problemet och SIP är ett prioriterat område. Jessica Ek är anställd som
regional SIP-koordinator.
3. Laget runt.
- Göteborgs stad hade ett haveri med inloggning i samband med en uppdatering
av Windows 10 vilket skapade stort bekymmer. En avinstallation skickades ut
för att stoppa uppdatering.
- Härryda kommun berättar att de utgår mer nu från Planeringsmeddelandet för
att se vilka som ska vara med i planeringen, hemsjukvård eller primärvård. En
samverkansgrupp med primärvård och kommun har startats och träffas 2
gånger/termin för att stärka samarbetet.
- SU, saknar inskrivna pågående insatser i Planeringsmeddelandet. Önskan finns
att det ska finnas med redan i vårdbegäran vilket också skulle underlätta för
akutmottagningens personal. Enligt Göteborgs stad så läses inte vårdbegäran av
akutens personal. Viktigt att då göra avvikelser för att se vad som felar.
- Mölndals stad, har gjort förändringar i planeringsteamets arbete.
Planeringsansvarig sjuksköterska och rehab kommer inte alltid delta på alla
planeringar utan går endast på de som har stora omfattande behov, behov av
korttids eller redan är inskrivna i hemsjukvården.
En fråga ang. att utskrivningsklarmeddelandet skickats innan
planeringsmeddelandet. Detta går inte rent tekniskt att göra i SAMSA.
- Partille informerar om att det finns en bugg i SAMSA när det är flera avbrott i
processen. Detta skapar fel i betalningen. SU kan inte rätta dessa fel utan det får
skickas vidare till Cerner. Buggen kommer att åtgärdas i patchen den 15 maj.
- Primärvården/Primör informerar att de privata vårdgivarna nu kommer in i
NPÖ men det är fortfarande kommuner som inte är anslutna så faxen är
fortfarande aktuell.
4. Bemanning påskhelgen
Fråga ang. bemanning under påskhelgen kommer att tas upp på Regional
samverkan den 20 mars. Frågan om vårdplanering helg diskuterades på VVG
möte 7 mars. Frågan om tillämpning av rutinen ska hanteras delregionalt. LGS
ordförande och vice ordförande har 14 mars beslutat att vårdsamverkan inte
kommer ge någon rekommendation om extra bemanning under påskhelgen.
5. Information från det regionala arbetet.
- Statistik för februari har kommit.
- En uppdatering behöver göras av kontaktlistan vid driftsstopp av SAMSA.
Kontaktlistan finns på Alfresco. Ett tips är att prenumerera på GITH:s nyhetsbrev
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så får man information den vägen.
- En uppdatering av SAMSA kommer att göras den 14 maj.
Skaraborgsmodellen
- Förslag att bjuda in representanter från Skaraborg, sjukhus och kommun, till
nästa möte den 21 maj för att delge oss hur de arbetar i sin in- och
utskrivningsprocess, då de arbetar på att annat sätt med planeringarna än vi gör i
Göteborgsområdet. Dock svårt att jämföra Göteborgsområdet med Skaraborg på
grund av skillnaderna i storlek. Krister Bergqvist och Adam Krantz deltar på
mötet den 21 maj.
UG SAMSA behöver lista upp vad vi upplever för problem i Göteborgsområdet för
att kunna förbättra processen och komma vidare i arbetet. Detta kan då mynna ut
i Teman för kommande Samverkansdialoger.
Handlingsplan 2019
En genomgång och revidering gjordes av handlingsplanen. Aktiviteterna kommer
att koncentreras till att identifiera problemområden och åtgärdsförslag när det
gäller, inskrivningsprocessen, planeringsprocessen, utskrivningsprocessen samt
på avvikelser i samverkan.
Innehåll samverkansdialogerna.
Vårens samverkansdialoger ställs in och planeras in till hösten 2019.
Innehåll nästa möte 23 april
Flytta mötet 11 juni

Antecknat av Carina Waltilla, Mölndals stad

