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Minnesanteckningar Delregional arbetsgrupp in- och 
utskrivningsprocessen 220531 
 
 
Närvarande:      Ej närvarande: 
 
Carola Murås     Rose-Marie Engstig 
Kristina Nyckelgård     Semir Facic 
Helén Svensson     Hermine Lindberg 
Marie Winesh     Gunilla Augustsson 
Karin Hallberg 
Rose-Marie Sandberg 
Hanna Pilbacke 
Helena Axén 
Helen Karlsson 
Micael Adolfsson 
Elin Hansson 
Dina Jonsson 
Lena Larsson 
Hanna Holgersson 
Helena Malmstråle 
Blagica Strojmanov 
Kerstin Derehag 
 
 
1: Carola öppnade mötet och önskade alla välkomna. 
 
2: Inga övriga frågor anmäldes 
 
3: Kort presentation av deltagarna. 
 
4: Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna. 
 
5: Lång och intressant diskussion om hur gruppen ska arbeta vidare. 
    Saker som togs upp var flödet i in-och utskrivningsprocessen, patienter  
    som blir kvar på sjukhuset. 
    Rose-Marie Sandberg tog upp att det tillsatts en arbetsgrupp, samt vikten 
    av att följa rutiner och ej göra egna varianter. Diskussioner om hur man får  
    till trepartsdelen, och hur den processen ska gå till. 
 
    Rehab framförde att de känner problem med att bli delaktiga. Vårdbegäran  
    Behöver fyllas på även utanför sjukhuset. Upplever att det är 2 parter, sjuk- 
    hus och kommun. Primärvård ”försvinner”. Upplevs generellt enklare med  
    Närhälsan än de privata. Anser att trepartssamverkan behöver stärkas. 
    Framförde även en önskan om en stabil arbetsgrupp. 
 
    Diskussion om ”tvingande fälts ” vara eller icke vara. 
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Diskussioner om möjlighet till ” Samsa körkort ” för kommunerna och 
vårdcentraler och rehab, inte bara från NU-sjukvården. 
 
Gunilla Augustsson beskrev lite från VBG om SIP i SAMSA. 
 
Slutligen tryckte Rose-Marie på att allt ska handla om samarbete, inte att leta 
syndabockar. 
 
6: Avvikelser 
 
Problem med ej tömda inkorgar. Avvikelser går ej vidare. 
 
 
7: Hur går vi vidare i gruppen? 
 
Diskussioner om det saknas någon funktion i gruppen, ev. en chef från den 
kommunala hälso-och sjukvården? 
Hur går informationen ut? 
Hjälpas åt med flödet. 
Hur får vi med privata aktörer? 
Denna grupp vara beredande? 
 
 
8: Carola skickar ut förslag på datum för kommande möten. 
 
 
9: Carola tackade samtliga och önskade samtidigt en trevlig sommar. 
 
 
 
Vänersborg 20220531 
 
 
Carola Murås 
Kerstin Derehag 


