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221004 Mötesanteckningar Delregional arbetsgrupp in- och 
utskrivningsprocessen 
 
 
 
 
Närvarande:       Ej närvarande: 
   
Carola Murås      Kristina Nyckelgård 
Helén Svensson      Hanna Pilbackes 
Dina Jonsson      Semir Facic 
Hanna Holgersson      Rose-Marie Engstig 
Rose-Marie Sandberg     Gunilla Augustsson 
Elin Hansson 
Karin Hallberg 
Micael Adolfsson 
Helen Karlsson 
Helena Axén 
Helena Malmstråle 
Marie Winesh 
Lena Larsson 
Blagica Strojmanov  
Sofia Gustavsson 
Kerstin Derehag 

 
 
1: Carola öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2: Anteckningarna från förra mötet lades till handlingarna. 
 
3: Visning och diskussion om förslaget till Uppdragsbeskrivning för gruppen. 
    Lena Larsson delger sina funderingar kring gruppens namn. Diskussion  
    om ” flödesschemat”. Carola gör justeringar, och ett block kommer att  
    läggas upp på Vårdsamverkan Fyrbodals hemsida. 
    Alla överens om uppdraget. 
 
4: Carola rapporterar från arbetsgruppen gällande avvikelser. 
 
    Rapport från arbetsgrupp gällande SAMSA, inget speciellt att delge.        
    Diskussion och fundering kring lathund. 
 
    Lena Larsson informerade om ” EVI ”, en väg in. Finns beslut om att BUP  
    ska kontakta vårdcentralen, samt att BUP ska använda SAMSA. Lena 
    framför även funderingar kring remisser. En väg in fungerar inte riktigt 
    i remisspåret, diskussion i gruppen. 
    Elin Hansson hittar en rutin som få verkar känna till. 
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    Dina Jonsson berättar att hon fått besked om att en duktig person som kan  
    SAMSA sedan tidigare, börjat på BUP i Trollhättan och ska ta tag i SAMSA  
    och öppna inkorgar. 
 
    Elin Hansson rätar ut lite frågetecken kring att patienter inte ska vara  
    bärare av egen information. Därigenom hamnar de i SAMSA där SAMSA- 
    sköterskan fördelar resurser så de hamnar på rätt ställe. 
 
    Helen Karlsson diskuterar ”inkorgen”, angående vilket meddelande som  
    ska användas, t.ex ” vårdbegäran”. 
    Sofia Gustavsson berättar att på hennes arbetsplats har de använt  
    ”vårdbegäran” i flera år och att det fungerar utmärkt.  
 
    Marie Winesh berättar om en viss kommun som anser att detta 
    gällande Samtycke inte berör Socialtjänsten. Det innebär att  
    vårdplaneringen för individen tar längre tid och det blir dubbla 
    frågor om Samtycke. 
 
    Rose-Marie Sandberg tar upp frågan om Säker läkemedelshantering 
    och hur rutinen om att starta upp Apodos följs. Uppfattningen är att det 
    rörigt. 
    Hanna Holgersson berättar att från sjukhusets sida har det kommit till en 
    ändring som innebär att sjukhuset startar upp Apodos. Tycker att detta 
    innebär att det blivit lättare men motstånd finns fortfarande här och där. 
    Marie Winesh bekräftar att det blivit bättre men att det finns förbättrings- 
    potential. Rutinen tolkas olika. 
 
    Carola informerar att det nu finns dokumenterat beslut från Styrgruppen 
    att rutinen om Förenklad utskrivning är borttagen. 
 
5: Carola skickar ut förslag på datum till kommande möte. 
 
 
Carola avslutar mötet och tackar samtliga för bra diskussioner. 
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Carola Murås 
Kerstin Derehag     
     
     

 
 

 


