Minnesanteckningar UG SAMSA
Datum och tid:

17 septemberKl. 08.30 -11.30

Plats och lokal:

Kronhusgatan 2 F Lokal: Rydberg

Mål och syfte med mötet:

UG SAMSA arbetsmöte

Mötesdeltagare:

Gisela Fridstedt, Marita Wiklund, Micael Marcussen,
Helen Ström, Marie Blixt, Karin Tidlund, Carina
Waltilla, Björn Gunnarsson, Harriet Kvarnhage,
Sekreterare: Marita
Förhindrade: Solveig Högberg, Zofia Simson-Delauzon,
Anne-Charlotte Larsson (adjungerad) , Sara Andersson,
Shahin Khoshnood

Mötet inleds
Uppföljning av föregående möte
Minnesanteckningar. Rättningar gjordes och lades sedan till handlingarna.
Följa upp punkten ”Kommunikation från mötet”
Primus. Frågan har gått till TGÄ inget svar ännu. Vi vill veta om Primusremiss ska användas
eller inte.
NPÖ utbildningsmaterial på GITS hemsida. Mölndal och Öckerö är inte påkopplade, inga
beslut är tagna. Partille har mål att vara påkopplade i oktober 2019.
Rehabhjälpmedel på boende. Avtalet som finns från 2012 gäller ännu. Gisela skickar ut
avtalet till gruppen. Avtalet finns även på GITS hemsida under ledningsrådet – MTP.

Aktuella frågor
Fokusgrupp för följeforskning. De vill intervjua hela UG SAMSA blir nästa möte 15 oktober.
Några vill vara med på Skype under intervjun.
De vill även intervjua ca 10 personer från verksamheterna.
3 personer från SU, 3 personer från primärvården, förslag 2 ssk och 1 rehab Marie ordnar
detta.
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3 personer från kommun. Göteborg 1 biståndshandläggare, Partille 1 biståndshandläggare och
Mölndal 1 SSK. Troligen individuella möten. Namnen skickas till Björn senast 25 september.
Dialog:
Planering av samverkansdialoger. Fördelning av arbetsuppgifterna. Gisela skickar ut listan
för de olika dagarna. Alla måste anmäla sig på nätet även UG SAMSA. (för att fika ska bli rätt)
Informationen på mötet blir statistik, följeforskningen och avvikelser.
Avvikelser Q2. Se rapport på vårdsamverkan. Rapporter från flera verksamheter saknas. Det
som redovisats kommer att tas upp den 4 oktober då samverkansgrupperna i
Göteborgsområdet har redovisning. Bra om vi är förberedda på frågor och kan redovisa
positiva händelser/processer.
Jul-nyår 2019-2020. Lokal för 3 möte för ”julfika” bokas. 3 dec Rosmarinen Mölndal, 4 dec JK
aulan Sahlgrenska och 9 dec Humlen Östra. Vi kommer att få information från Lena Arvidsson
om vad ledningsrådet bestämt ska gälla i regionen om beredskap stundande jul-nyår. Viktigt
att få ut detta i tid, då eventuella ändringar i schema måste förhandlas med de fackliga
organisationerna.
Fast vårdkontakt. Skrivning om Fast vårdkontakt ligger på hemsidan vårdsamverkan. Viktigt
att veta att när det gäller utskrivningsprocessen från sjukhus gäller en annan lag dvs. att Fast
vårdkontakt endast finns i landstingsfinansierad öppenvård.
SIP. Projektledare Jessica Ek har skickat ut en skrivning ang. SIP på remissrunda. Agneta
Bergqvist är representant för Göteborgsområdet och håller i SIP utbildningar i NOSAM
områdena. Just nu pågår mycket när det gäller SIP men UG SAMSA saknar en helhet. Vi har ju
kontakt med verksamheterna och håller i många SAMSA utbildningar på hemmaplan. Är det
därför Göteborgsområdet ligger så lågt i statistiken när det gäller SIP?
Björn bjuder in Agneta ev. till samverkansdialogerna.

Information/diskussion/ställningstagande
Aktuell statistik. Genomgång av statistik. Andelen minusvärden är högt 13% i augusti. Alla
dessa ärende är egentligen ärenden där patienten går hem den dagen hen är utskrivningsklar.
Detta betyder att siffran för hur många patienter som går hem samma dag som de är
utskrivningsklara är för låg. Statistiken visar nu på 62% av alla patienter. Om alla gjorde rätt i
systemet skulle siffran bli högre.

Nästa möte
Diskussion/Information: Förberedelse för nästa möte…
Fokusgrupp intervju av UG SAMSA 19 november.
Förberedelser för samverkansdialogerna.
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