Minnesanteckningar
Utvecklingsgrupp SAMSA
Datum: 2018-01-23
Medverkande: Sara Andersson, Lena Arvidsson, Gisela Fridstedt, Björn Gunnarsson,
Micael Marcussen, Frida Palm, Maria Larsson, Lena Ekeroth samt Helen
Ström
Förhindrade:

Cecilia Axelsson, Marie Blixt, Solveig Högberg, Pernilla Thisted
Westfalk, Carina Waltilla samt Marita Wiklund

Adjungerad:

Elin Björklund

Tid/Plats:

Kl. 09.00-12.00

Dagordning
1. Sekreterare för mötet
Gisela Fridstedt
2. Lena Arvidsson hälsade alla välkomna
3. Presentationsrunda inklusive förändringar i bemanningen av
Utvecklingsgruppen SAMSA
Nya i utvecklingsgruppen SAMSA:
Björn Gunnarsson, processledare Temagrupp Äldre
Lena Ekeroth, processledare Temagrupp Barn och unga
Maria Larsson, Göteborgs Stad Stadsledningskontoret
Lisa Backman privat rehab har slutat. Lena A kontaktar Närhälsan och Sara kontaktar
privat rehab för att få en deltagare som har rehab erfarenhet till Utvecklingsgrupp
SAMSA.
SUs blivande systemsamordnare för barn behöver vara med i Utvecklingsgrupp
SAMSA, frågan om vem är lyft.
4. Föregående minnesanteckningar 2017-11-21
- Helen Ström har synpunkter på föregående minnesanteckningar. Synpunkterna
mailar hon till Lena. Lena redigerar minnesanteckningarna och lägger
minnesanteckningarna till handlingarna.
- Lena A rapporterar att Yvonne Hedegärd fick avslag på Vinnova-medel för
projektet Förberedande SIP i hemmet inför planerad operation. Temagrupp Äldre
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väljer att inte gå vidare med ytterligare ansökan. Förslaget till projekt är nu lyft
från Maria Grip till Koncernkontoret, för att se om det finns medel från
Omställning i vården.
5. Lag om Samverkan vid utskrivning från slutenvård
Status laget runt
Närhälsan
Hittills har arbetet varit inriktat på att utbilda vårdplanerings sjuksköterskor och andra
som kommer att arbeta utifrån nya lagen. Utbildningen har bl. a innehållit genomgång
av styrdokument mm och har varit en heldag med uppföljningstillfälle. Totalt 34
personer har deltagit i 2 st. heldagsutbildningarna.
Uppmaningen till vårdplaneringssköterskorna är att starta upp och delta redan nu i
förekommande samordnade vårdplaneringar för att lära sig och skapa kontaktvägar
samt att göra SIP i så många fall som möjligt. Ett antal SIP har genomförts och
upplevelsen och resultatet har varit positivt.
Majoriteten av vårdplaneringssköterskorna har börjat delta i samordnade
vårdplaneringar både fysiskt och via Skype, men de har haft vissa problem att få länk
till Skype vid flera tillfällen då sjukhuset säger att de inte har fått klartecken från
enhetschefen att det är ok, eller att man inte har utrustning och kunskap. Avvikelser
skrivs i förekommande fall.
Mölndal
Vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndal har bildat en arbetsgrupp med personer
från förvaltningsledningen, bistånd, och verkställighet hemtjänst och hemsjukvård,
som kommer att arbeta med förberedelserna av nya processen.
Syftet med gruppen är att kartlägga befintliga processer för samtliga delar som
omfattas av en trygg och effektiv utskrivning från slutenvård till den kommunala
vården och omsorgen, oavsett om insatser ges via SOL eller HSL. Gruppen ska också
ta fram förslag på rutiner och arbetssätt för att uppfylla intentionerna i den nya lagen
och de riktlinjer som tagits fram inom Västra Götaland. De ska också ta fram en
bruttolista på vad förvaltningen kan göra omgående för att förbereda sig på
förändringarna som lagstiftningen innebär.
Göteborgs stad: Väntar på vad som händer i Utvecklingsgruppen SAMSA samt på
överenskommelsen om betalningsansvar.
Tema grupp barn och unga: Fokuserar på anpassad skolgång.
SU psykiatri: Psykiatrin på SU består av 4 verksamhetsområden (VO) Affektiva,
Psykos, Beroende samt Rättspsykiatri. Det fattas systemadministratörer på de flesta
VO. Man har börjat prata om förändringarna i betalningsansvaret, fast vårdkontakt
samt SIP. Utbildning i distansmöte via video kommer att ske under första kvartalet
2018 för slutenvården.
Lena A rapporterar att Cecilia Axelsson utbildat i SIP inom Beroende + kommun bl.a.
Temagrupp Äldre: Björn kan i nuläget bara rapportera status för SDF Norra
Hisingen där han nyligen arbetat som sektorschef. Där har biståndshandläggarna
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Skype-möten och det finns en vårdplanerings-sjuksköterska inom Närhälsan med på
Skype-mötena.
Björn informerar om att statistiken visar att antalet betaldagar har minskat.
Gisela verifierar detta eftersom hon tar fram statistik varje månad till ledningen på SU.
Privat vårdgivare: Har inte hänt så mycket. Man säjer sig lösa lagen på egen hand
genom att lägga uppgiften på äldresjuksköterskorna. SIP är på gång. Behöver förmedla
vad primärvården ska göra. Bra med Nyhetsbreven. Behövs utbildning i IT-tjänsten
SAMSA.
Öckerö: Gör i princip samtliga vård- och omsorgsplaneringar via video (ca 5st/vecka).
Försöker ha dessa kl 10-12. Det är Näshälsan vårdcentral på Öckerö som är med. Man
har även anställt en undersköterska kopplad till kommunens rehab. Samtliga
professioner deltar i möten två ggr i veckan.
Detta är ett bra exempel på samverkan och kommer att lyftas på Samverkanstorget
som ett gott exempel.
Partille: Har anställt en projektledare som påbörjat arbete med arbetsgrupper
bestående av olika personalkategorier. Gör ca 40 % via video. Har få/sällan
betaldagar.
Härryda
En tredjedel/fjärdedel av vårdplaneringarna görs via länk. Det finns vissa problem
med utrustningen så det fungerar inte så bra i nuläget. Börjat arbeta igenom SIPmanualen inom vårdplaneringsteamet men kommer inte riktigt vidare pga. att vi i
nuläget väntar på besked från Närhälsan om hur de tänker sig att hantera det nya
arbetssättet. Mycket av vårt framtida arbetssätt hänger på hur de tänker arbeta.
SU: Finns inget beslut från ledningen. SUs systemförvaltning för SAMSA har genom
Gisela dels lyft frågan till SUs LGS representanter samt Anna Clara Collén ordf.
Temagrupp Äldre samt lagt ett förslag på organisation för implementeringen.
Videoanvändandet har ökat och fler verksamheter ska få utbildning under jan-mars.
Sedan finns det kvar enstaka Verksamhetsområden (VO) som inte har möjlighet till
videomöten men dessa VO har väldigt få vård- och omsorgsplaneringar. Östra
sjukhuset och Mölndals sjukhus når andelen nästan till 25 %.
6. Rapport från arbetsgrupp SAMSA (regionalt)
Gisela rapporterade om att nästa leveranspaket (3) kommer först i sept. En riskanalys
är gjord. Riskanalysen presenterades för styrgruppen SVPL förra veckan och sedan
ska vi få ta del av den. Finns risker framförallt gällande lathundar, rutin samt ledning.
På mötet diskuterades även kommunikationsplanen av Nyhetsbreven.

www.samverkanstorget.se
I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.

Tidsplan för SAMSA 2

1 februari har strategisk beredningsgrupp möte om eventuella
justeringar/förtydliganden av viss text i riktlinjen.
22 februari får SRO överenskommelsen med förslag till betalningsansvar och
riktlinjen, de kan då rekommendera till beslut. Därefter börjar beslutsrunda bland
de 49 kommunerna och VGR.
Ny länk till SAMSA Sysadm
Länk till systemadministration
Rapport från de olika arbetsgrupperna
AU användbarhet har kommit en bit hur den nya SAMSA 2 ska se ut. Behöver ha
kontakt med AU rutin för att Rutinen ska stödjas av IT-tjänsten och inte tvärtom.
AU rutin påbörjat arbetet genom att se var svagheter/förtydliganden behövs i
riktlinje/överenskommelse.
AU dokumentation har ansvar för lathundar. Beslut om vem som ska göra
utbildningsmaterialet är inte klart.
AU distans har uppdaterat lathundar som är publicerade samt mötesstrukturen. Även
rutindokumentet som rör distansmöte via video har uppdaterats. Diskussion har varit
om man får spela in/filma videomötet och vilka åtgärder personalen kan vidta om det
sker. Gisela har tagit frågan tillbaka till SUs Informationssäkerhetsstrateg och kommer
sedan ta frågan vidare till VGR:s säkerhetsstrateg Monika Göransson.
AU SmartAss har påbörjat ett arbete att göra utbildningsfilm för distansmöte via
video.
AU utbildning har diskuterat att ha partsammansatt utbildning i riktlinje och
överenskommelse samt rutin i maj. Utbildning i IT-tjänsten får sedan ske i slutet av
augusti och september. Driftstart är planerad till 24 sept. Finns planer att göra en
webbutbildning för riktlinjen och överenskommelsen.
Vi diskuterade på vårt möte hur vi ska lägga upp arbetet i Göteborgsområdet. Enligt
handlingsplanen ska vi arrangera samverkansdialoger. Förslag att genomföra två
stycken riktat till somatiska vården och ett tillfälle separat för psykiatrin och ett för
chefer.
Lokaler är bokade på de olika sjukhustomterna av Gisela.
14/3+27/3+16/5 Jubileumsaulan Sahlgrenska
15/3+17/5 Humlen Östra
22/3+22/5 Rosmarinen Mölndal
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26/4 Rosmarinen Mölndal
21/5 + 29/5 Jubileumsaulan Sahlgrenska
Har även bokat i slutet av augusti 21/8 SS, 28/8 Östra, 29/8 Mölndal.
Beslut: Lena A gör förslag till inbjudan tillsammans med Elin.
7. Distansmöte via video
Se status under pkt 5.
På Samverkanstorget är den gamla kartan med lägesbild borttagen
Beslut: Elin lägger in statistik för Göteborgsområdet som kommer från Gunilla
Augustsson varje månad, på Samverkanstorget.
8. Hemsidan Samverkanstorget
Elin informerar att Episerver läggs ner och att det ska bli en länsgemensam
webbplattform för samverkan. Detta blir säkrare genom att samtliga delregioner har
samma version av avtal mm. Klart i april 2018.
9. Avvikelser i samverkan
Utvecklingsgruppen SAMSA behöver starta arbetet med avvikelser. Till nästa möte
ska var och en ha kollat vad för typ av avvikelse som rapporterats när det gäller
utskrivningsklara patienter.
Ska vi göra pinnstatistik under 1-2 veckor för att få ett bättre underlag?
Gisela flaggar att nya begrepp troligtvis behövs i MedControl Pro.
Beslut: Punkten tas upp vid nästa möte.
10. Övrigt
- Utvecklingsgruppen har nu en egen Aktivitetsplan. Den ligger på Samverkanstorget och finns med i Samverkansplan 2018-2019.
Utvecklingsgruppen SAMSA kommer att ha fokus på Handlingsplanen i det
kommande arbetet.
- Gisela tog upp att kommun/SDF är sämre på att avsluta ärenden. SU har som rutin
att skicka ett Administrativt meddelande med tacksam för avsluta av ärendet.
Sedan avslutar SU det själva i bästa fall.
Från regional tillämpning:
Huvudprincipen är att kommunen avslutar alla ärenden. Kommunen avslutar
ärendet senast första vardagen efter att aktuell process har avbrutits/avslutats.
En process räknas som avslutad och kan stängas (avslutas) av kommunen när
utskrivning är upprättad (justerad) eller inte.
SAMSA.
Vårdbegäran till primärvård eller öppenvårdsmottagning.
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Helen tog upp att psykakuten på SU säger att de inte är med i SAMSA. Frida får ta
kontakt med dem om det behövs utbildning. Orsaken till svaret är antagligen att de
får väldigt få Vårdbegäran så det blir en osäkerhet i hanteringen men de har en
INKORG.
Helen lyfter hur vi hanterar personer som vistats i Sverige utan tillstånd.
Biståndshandläggare hade fått en kallelse från SU på en sådan person. Gisela
meddelar att SU har en tydlig rutin hur man sa hantera dessa patienter d.v.s. vad de
har rätt till och inte. Denna rutin har precis uppdaterats och ska godkännas av
chefläkare innan publicering.
Beslut: Tas upp på nästa möte med förslag att skriva något liknande för
delregionen, eller lyfta frågan centralt. Gisela mailar Elin SU rutinen när den är
godkänd.
Lena A. har varit i kontakt med Tandvården. I SAMSA 2 kommer Munhälsa
finnas som en egen rubrik. Viktigt att ha med munhälsa i samverkansutbildningarna.
Biståndshandläggare/ssk kan skriva s.k. N-intyg dvs. nödvändig vård samt läkare
kan skriva F-intyg 6 månader efter utskrivning från sjukhuset.
Björn tog upp intressant information från konferens Dialog om god och nära vård
ur ett kommunperspektiv. Vi rekommenderas att ta del av dessa föredrag.
Läs mer här
Beslut: Lena A. gör en kortversion av våra minnesanteckningar som sedan kan
spridas ute i verksamheten. Utvärderas om 3 månader.
Fråga från AU Användbarhet: Ska PV vara förifylld även för SIP? Delade
meningar vid dagens möte.
Förslag: Få med PV automatiskt om man dessförinnan svarat ja på frågan ja/nej
om PV ska delta.
När ska man fråga om samtycke till NPÖ? Inget tydligt förslag från gruppen.

Sammanfattning av dagens möte
1. Avvikelsearbete
2. Process inför den nya lagen
3. Ny representant för rehab-Lena A och Sara
4. Hightlight gott exempel från Öckerö
5. Webbsidan ändras

Att ta med hem till nästa möte
 Maria Larsson/Solveig försöker få en bild om hur förberedelsearbetet för ny
överenskommelse och riktlinje går i Gbg stad
 Samtliga tar med frågan hem om hur de skulle kunna identifiera externa avvikelser
 Öka antalet distansmöte via video
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