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220830 Mötesanteckningar Delregional arbetsgrupp in- och 
utskrivningsprocessen  
 
 
 
Närvarande:      Ej närvarande: 
 
Carola Murås     Karin Hallberg 
Kristina Nyckelgård     Rose-Marie Sandberg 
Helén Svensson     Blagica Strojmanov 
Marie Winesh      Rose-Marie Engstig 
Hanna Pilbacke                                                  Semir Fasic                                  
Helena Axén 
Helen Karlsson 
Micael Adolfsson 
Elin Hansson 
Dina Jonsson 
Lena Larsson 
Hanna Holgersson 
Helena Malmstråle 
Hermine Lindberg 
Sofia Gustavsson 
Gunilla Augustsson 
Kerstin Derehag 
 
 
 
1: Carola öppnade mötet och hälsade alla välkomna 
 
2: Anteckningarna från förra mötet lades till handlingarna. 
 
3: Dagordningen godkändes. 
 
4: Carola rapporterade från sommarens samverkansmöten. 
    Dina Jonsson rapporterar från psykiatrin om mycket ansträngt läge.  
    Avd. 67 ska stängas p.g.a sköterske och läkarbrist. Nya chefer på samtliga      
    avdelningar. 
 
    Elin Hansson rapporterar från Närhälsan där många enheter haft en tuff  
    sommar p.g.a läkarbrist. Samverkan mellan kommun och vårdcentralen 
    har fungerat mycket bra. Det beror på en nära dialog. 
 
    Hanna Pilbacke rapporterar från Rehab att även de haft en tuff sommar   
    med personalbrist. Återigen påpekas att rehab glöms bort i utskrivnings- 
    processen. 
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     Helen Karlsson rapporterar från sitt samordningsnätverk med sköterskor.  
     Rekordsommar med många SIP i hemmet, med bl.a komplexa patienter  
     från Neurologen. 
     Påpekar även att alla måste bli bättre på att skriva i ”ansvarsfliken”. 
     Förslag till gruppen att man ska titta på kommuner där det funkat bra under 
     sommaren. Helen skickar sammanställningen av utvärderingen som 
     bifogas till anteckningarna. VIKTIGT att sjukhusets mottagningar öppnar 
     sina inkorgar i SAMSA. 
 
     Helena Axén rapporterar om ovanligt många svårt sjuka patienter. 
 
     Helena Malmstråle rapporterar om stor skillnad under sommaren mellan  
     Åmål och Mellerud. Sjukhusen behöver bli bättre på att lägga till rehab i 
     SAMSA. 
     Konsekvensen blir att rehabinsatserna planeras först efter att UK datum är   
     satt. En överenskommelse är gjord där vårdcentralerna lägger till rehab i  
     SAMSA där sjukhuset inte har gjort detta. 
 
      Marie Winesh och Hanna Holgersson rapporterar om en arbetsam  
      sommar med för lite personal, bl.a sköterskebrist. Många svårt sjuka 
      patienter, många ”nya” patienter som inte har några kommunala insatser 
      sedan tidigare. Framför att det skulle underlätta om hemsjukvården var  
      med från början. Berättar om SAMSA utbildningar under sommaren. 
 
      Sofia Gustavsson framför svårigheter att få info genom underlaget. 
 
      Micael Adolfsson rapporterar om samma problem som övriga, bl.a ej 
      tillsatta vakanser samt sjukfrånvaro bland personalen. 
       
      Rutinen för Förenklad utskrivning gäller inte längre. Formellt beslut tas av 
      Vårdsamverkan Fyrbodals Styrgrupp 220916. 
 
      Carola föreslog att alla synpunkter som redovisats ska tas upp med 
      Styrgruppen. Carola bjuder in Karin Hallberg, Rose-Marie Sandberg 
      och Micael Adolfsson för fortsatta diskussioner och konkreta lösningar 
      för att åtgärda alla brister i processen. Bra rutiner finns men följs inte. 
       
 
5:   Helen Karlsson rapporterar från sin uppdragsgrupp  
      Öppenvårdsprocessen-patientsäkra vårdövergångar. Presenterade en  
      PP som kommer att skickas ut till gruppen. Detta material kommer att så 
      småningom skickas ut på remiss. 
 
 
6:   Carola berättar lite om SAMSA statistiken. Diskussion kring detta. 
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7:   Lena Larsson redogör för övergången Skype i SAMSA till PEXit. 
      Flaggar även för hur vi allmänt ska hantera utbildningsmaterial. 
      Frågor och svar - VästKom (vastkom.se) 
      Distansmöte - VästKom (vastkom.se) 
 
 
8:   Carola redogör för att det kommer att skrivas en uppdragsbeskrivning för  
      Delregional arbetsgrupp In och Utskrivningsprocessen  
 
9:   Inga övriga frågor framkom. 
 
 
Carola avslutar och tackar för ett intressant möte. Hon kommer att skicka ut 
förslag på datum för nästa möte. 
 
Vänersborg 20220830 
 
Carola Murås 
Kerstin Derehag 
 
 
 

http://www.vastkom.se/gits/samordnadhalsavardochomsorg/distansmote/fragorochsvar.4.511750ff170f456704d5ef6f.html
http://www.vastkom.se/gits/samordnadhalsavardochomsorg/distansmote.4.177cc30c15e0311b641b3ecb.html

