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Gemensam mötestid med Förvaltarna SAMSA klockan 14:00-14:30,
punkt 1-3.
1.

Jul- och nyårshelgen
Samtliga närvarande representanter i delregionala arbetsgruppen
sammanfattar arbetet med in- och utskrivningsprocessen under jul- och
nyårsdagarna.
Kungälvs Sjukhus
Det har varit en extremt ansträngd period med överbeläggningar, hög
sjukfrånvaro bland personal och svårt sjuka patienter. SAMSA och
utskrivningsprocessen är en av arbetsuppgifterna som tyvärr inte prioriteras i
dessa situationer utan fokus läggs på att vårda patienterna. Extrapersonal,
pensionerad sjuksköterska har kunnat stötta upp vårdplaneringsteamet en del
vilket underlättat.
Kommunerna
Kommunerna delar sjukhusets uppfattning om att det har varit ostrukturerat i
samband med planering och utskrivning från slutenvården vilket försvårat
processen men att samarbetet fungerat mycket väl. Mycket tid och resurser
har lagts på att påminna och driva på processen för en trygg och säker
utskrivning. Det blir tydligt i dessa situationer att vårdplaneringsteamet är
oumbärliga för planeringen. Upplevelsen är också att samverkan med
Vårdcentralerna varit mycket bra och med stor förståelse för verksamheterna.
Vårdcentralerna
Det har för det mesta varit bra trots en stundtals kaotisk situation med
bristande information från slutenvården och en forcerad utskrivningsprocess.

2.

MedControlPRO
Undertecknad informerar om att SIMBA sedan årsskiftet registrerar avvikelser
kring samverkan i MedControlPRO som är ett webbaserat system. Detta
system ersätter SIMBAS pappertsblanketter. Vid två tillfällen i december fick
handläggarna/kontaktpersoner i varje verksamhet möjlighet att utbildas i
systemet och ett uppsamlingstillfälle är inbokat den 24/2. Det har skickats ut
information och inbjudan via länk till kontaktpersoner och de är välkomna att
sprida länken vidare inom sin verksamhet till personal som ska arbeta med
avvikelsehantering och som eventuellt kan tänkas behöva viss behörighet. För
att registrera avvikelser och vara användare behövs endast ett SITHS-kort.
Det finns en utbildningsmiljö i MedControlPro där man kan testa systemet och
dess funktioner. https://medcontrolutb.vgregion.se

√
√
Uppdrag
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3.

SIP
Fråga föregående möte kvarstod angående vart i SAMSA man förmedlar att
den föreslagna tiden för SIP inte passar och föreslå ny tid. Undertecknad tog
detta till regional beredningsgrupp och var sedan inbjuden att närvara vid
möte för framtagande av ny SIP-struktur i SAMSA.
I nuläget svarar många andra verksamheter i rutan kommentar och upplever
att det fungerar väl men detta är då etablerat för samtliga verksamheter.
Förhoppningen är att när uppdateringen i SAMSA gällande SIP kommer så ser
strukturen annorlunda ut och är lättare att kommunicera via. Den regionala
arbetsgruppen har nu lämnat över sina förslag till Cerner för bedömning av
resurser och sedan ekonomi. Avvaktar således mer information angående
möjligheten att föreslå ny tid till SIP i SAMSA.

4.

Avvikelser
Margareta ställer frågan till gruppen hur andra verksamheter gör med
avvikelser och om det skrivs avvikelser vid varje tillfälle det exempelvis saknas
epikris vid utskrivning från slutenvården. I MedControlPRO finns möjligheten
att skriva en remiss och i den notera hur många gånger samma problem
uppstått under en viss period exempelvis en vecka.
Under den senaste tiden har samtliga verksamheter inte prioriterat avvikelser
då fokus varit på patienterna och menar att det finns förbättringar att göra.
Dialog förs över vikten av att registrera avvikelser för att uppmärksamma ett
problemområde och påvisa för chefer att det behöver arbetas med.

5.

Färdtjänst
Linda undrar hur rutinen för beställning av färdtjänst och liggande transport
ser ut på sjukhuset då man i Tjörns kommun upplevt stora förseningar vilket
påverkar personalens arbete och planering i hemtjänsten och Trygg Hemma
om patienter kommer hem senare än avtalad tid.
Pernilla berättar att det alltid beställs transport från avdelningarna enligt
avtalad tid och problemet snarare ligger på transporten. Det är ett stort och
känt problem sedan tidigare och gäller såväl transport mellan vårdgivare och
vid utskrivning. Förslag är att skriva avvikelser riktat till färdtjänst/sjukresor
när detta uppstår.

6.

Statistik
På föregående möte visade undertecknad delar ur processtatistiken och
jämförde antal medeltal i betalgrundandedagar sedan innan införande av
delvis förändrat arbetssätt och nu ett år senare. Frågan om hur skillnaden såg
ut på återinskrivna patienter uppkom då och undertecknad visar att enligt
processtatistiken är det ingen större skillnad i procent.
Camilla lyfter frågan hur många patienter det rör sig om och undertecknad
skickar länk till processtatistiken så Camilla kan undersöka detta och
presentera på nästkommande möte.
Övriga frågor
Inga övriga frågor

7.

Johanna JL
Camilla
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