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Mötesanteckningar delregional arbetsgrupp in- och 
utskrivningsprocessen 

 
Närvarande:  
Hanna Holgersson  NU-sjukvården 
Hermine Lindberg  Trollhättans Stad 
Marie Winesh  NU-sjukvården 
Ros-Marie Engstig  Åmåls kommun/arbetsgrupp utveckling SAMSA 
Elin Hansson  Närhälsan 
Lena Larsson  Närhälsan/ arbetsgrupp rutin 
Gunilla Augustsson  Vänersborgs kommun 
Helen Karlsson  Mobila vårdteamet, Uddevalla 
Dina Jonsson  Utvecklingsledare, Psykiatrin NU-sjukvården 
Carola Murås  Vårdsamverkan Fyrbodal 
Helèn Svensson    
 

Frånvarande: 

Blagica Strojmanov  Strömstads kommun 
Semir Facic    Med Pro 
Kristina Nyckelgård  Vårdsamverkan Fyrbodal 
 

Mötesanteckningar 
 

1. Anmälan av övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäls. 
 

2. Genomgång av föregående minnesanteckningar samt återkoppling av frågor från 
föregående möte  
 

3. Återkoppling arbetsgrupp utskrivningsklara 

 Alla vänder sig till närmaste högsta ansvarig chef(områdeschef, socialchef 
etc.) när det inte fungerar, enligt styrgruppens direktiv. 

 Gruppen för utskrivningsklara är färdig och ska ha ett sista möte med 
redovisning till Ros-Marie Sandberg och Karin Hallberg. Mycket handlar om 
vikten av att följa rutiner, upprätta SIP vid behov, skriva avvikelser i 
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samverkan när så behövs. Det finns även brister innan personer hamnar på 
sjukhuset genom hanteringen av vårdbegäran i SAMSA. 
Viktigt ha fokus på att få ut färdigbehandlade från sjukhusen. 
Superanvändarna behöver träffas och utbyta erfarenheter för att skapa en 
kvalitetssäkring av hur arbetet ska bedrivas i SAMSA i Fyrbodal. Det görs 
många olika bedömningar och tillvägagångssätt idag. 
 
Förenklad utskrivning: tillkom p g a pandemin, otydligt vad det innebär. 
Kommunerna förhåller sig olika till detta, varierande varianter förekommer. 
Pandemin har påverkat arbetssätt där t ex avstämningsmöten skulle 
minskas. En önskan om att följa rutinen att avstämningsmöte sker vid behov 
finns. 
Begreppet förenklad utskrivning behöver tas bort. Följs rutinen behövs det 
inte. Infördes i början av pandemin. Vårdplaneringsenheten upplever att det 
är vissa kommuner som har velat haft dessa möten, mötesfrekvensen har 
generellt inte ökat.  
200831 skulle förenklad utskrivning upphöra. Björn Järbur anser att det ska 
finnas kvar. Det är ett samverkansbeslut och inte bara sjukhusets. 
Arbetsgruppen ser att det fungerar utan förenklad utskrivning om alla följer 
rutinen. 
De komplexa patienterna ska ha en SIP, enligt rutinen. Men det saknas en 
samsyn av vad detta innebär för att undvika olika tolkningar. Vad är 
avstämning och när ska det vara en SIP? Alla saknar en tydlighet. 
Diskussion: 
Flera chefer och Teamledare inom psykiatrin har slutat i årsskiftet. 
Teamledarna var de som höll i vårdövergångarna.   
Vårdplaneringsenheten får ibland vara skickebud mellan biståndsenheterna i 
kommunerna och patienterna.  
Viktigt med rätt underlag för att kunna planera för patienternas hemtagning. 
De har svårt att få med alla. Många har inte inkorgen öppen. 
Många praktiska saker förvårar arbetet. Tungarbetat när inte alla är aktiva i 
SAMSA och har bevakning på sina inkorgar.  
Det finns verksamheter som tagit beslut på att inte jobba i SAMSA till 
exempel habiliteringen och rehab.  
SOL och bistånd vill ha/ behöver mycket info. 
Fast vårdkontakt ska inte behöva läsa allt, det ska finnas tillräckligt med 
information i SAMSA för att slussa patienten vidare. 
Skolan vill in i SAMSA i både Uddevalla och Vänersborg. 
Skriftlig information om hur hemgång och utskrivning går till används olika. 
 
Begreppet förenklad utskrivning behöver tas ställning till och inkorgarna i 
SAMSA måste vara öppna och bevakas.  

 
4. Uppdrag arbetsgruppen 

Gruppen kommer att fortsätta t o m juni till att börja med enligt Styrgruppens beslut. 
Den kommer säkert fortsätta utifrån Hälso och sjukvårdsavtalet där en översyn av 
öppenvårdsprocessen kommer att göras. Arbetsgruppen är bärare av frågor till 
Styrgruppen för beslut och avvikelser som behöver kommuniceras ut i respektive 
verksamhet. 
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Gruppen behöver finnas kvar för att övergripande arbete delregionalt med 
vårdövergångar i samverkan. Gruppen behöver ett förnyat uppdrag.  
 

5. Representanter arbetsgrupp avvikelser, rutin och utveckling.  
Nuvarande organisation minskas till två grupper - Arbetsgrupp avvikelser i 
samverkan och Förvaltningsgrupp SAMSA. Utifrån behov kan tillfälliga 
arbetsgrupper som arbetar med specifika frågor tillsättas.  
Representanterna rapporterar till den delregionala arbetsgruppen in och utskrivning 
samt frågor tillbaka.  
 
Arbetsgrupp avvikelser i samverkan 
 
Representanter från Fyrbodal är: Carola Murås och Kerstin Derehag 
- fortsätter i dess nuvarande form med samverkan, implementering av 

MedControl Pro och uppföljning – i varje delregionalt Vårdsamverkansområde 
- stämmer av med- och inhämtar synpunkter från Förvaltningsgrupp SAMSA inför 

redovisning till Ledningsrådet samordnad hälsa, vår och omsorg 
 

 
 

Förvaltningsgrupp SAMSA  
 
Representanter från Fyrbodal är: Lena Larsson och Ros-Marie Engstig 
- har koppling till den delregionala vårdsamverkansstrukturen och har mandat 

att företräda sitt delregionala vårdsamverkansområde  
- kommunicerar information och bereder frågor till och från sitt delregionala 

vårdsamverkansområde 
- har som helhet kunskap om olika lagrum som ingår i uppdraget och 

representerar professioner från alla huvudmän 
 

Förvaltningsgrupp SAMSA har uppdrag att arbeta med de rutiner och den 
utveckling som behövs för att hantera riktlinjerna för SIP och för in- och 
utskrivningsprocessen och på sikt även öppenvårdsprocessen. 
 
 
 

6. Datum för kommande möte är 220308 kl 1030-12 
 

7. Frågor till nästa möte 
      - Arbetsgruppen behöver ett förnyat uppdrag  

- Begreppet förenklad utskrivning behöver tas ställning till och att inkorgarna i 
SAMSA måste vara öppna och bevakas.  
 

 

 
 


