
 
 

Minnesanteckning uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan 

Datum:  2022-03-17 

Plats:   Teams 

Närvarande: 

Sonja Nilsson, Marie Elm, Lotta Andersson, Annika Arvidsson, Olga Lacatus, Sofia 

Lundstedt, Maria Glemfelt, Emma Noring, Anneli Westberg, Pernilla Berglund, Ingela 

Sunneskär, Charlotte Bliesener Falkenström samt Anna-Lena Hardtmann  

Frånvarande: Berith Källerklint, Sari Heinonen, Elvy Johansson samt Helena Blomkvist 

 

§ 1. En sammanhållen region ur ett kommunalt perspektiv                               

VGR’s nya ekonomidirektör Ann-Charlotte Järnström talar om ”En sammanhållen region – 

ur kommunens perspektiv”. Hon talar om vilka erfarenheter och perspektiv hon tar med sig 

in till VGR utifrån sina tidigare roller som kommunchef i Kungsbacka och VD för Västkom 

och vad som är viktigt i samverkan med kommunerna för att kunna skapa bästa möjliga 

värde för invånarna.  

 

§ 2. Mötets öppnande  

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Mötet genomförs digitalt. Ordförande 

påminde om vilka förhållningsregler som gäller vid digitalt möte.  

 

§ 3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.  Inga kommentarer har inkommit på föregående anteckningar från 

den 20 januari. De är nu publicerade. Anna-Lena Hardtmann är sekreterare på mötet.  

 

§ 4. Genomgång av årshjulet – vad ska göras i februari och mars?                                    

Februari; Rapport avvikelser och Analysgruppen, rapport hanns inte med vid mötet idag. 

Mars; Diskussion kring gemensamma aktiviteter utifrån avvikelser, hanns inte med. 

Revidering av dokument, se vidare § 7. Översyn hemsida, görs via genomgång av revidering 

av dokument. Information ges att byte av plattform för publicerade dokument pågår och om 

någon länk inte fungerar så kontakta Närvårdskontoret. April; Workshop och denna är 

genomförd.  

 

§ 5. Sammanställning av workshop och andra kommentarer kring arbetssätt som 

infördes den 1 september 2021 – Hur går vi vidare?                                          

Charlotte Bliesener Falkenström presenterar den sammanställning som skapats utifrån de 

grupparbeten, utvärderingar och kommentarer som gjordes efter workshoparna och som 

kommunicerats till AU för Styrgrupp närvård. AU önskar återrapport med förslag på 

Styrgruppsmötet den 1april.  Frågor som ställdes i samband med workshopparna presenteras 

också. Hur ska vi gå vidare? Förslag är att kommentarerna till de två första frågorna i 



 
 
patientfallen på workshopparna gås igenom och att det som saknas i Underlag för 

bedömning av insatser efter utskrivning från slutenvård kompletteras och detta görs av 

Närvårdskontoret. Gruppen som arbetat med problematiken kring de delregionala rutinerna 

presenterar sitt arbete och får också i uppdrag att fortsätta med en översyn utifrån 

presentationen från workshopparna för att förtydliga det som kan missförstås och även ta 

med de frågor som ställdes så att oklarheter förtydligas och justeringar görs. Anna-Lena 

Hardtmann kallar gruppen till nytt möte och de som har något särskilt man vill framföra till 

gruppen inför deras arbete skickar det till Anna-Lena.                                   

Presentation och dokument bifogas minnesanteckningen  

 

§ 6. Samordnad individuell plan – SIP 

SIP-samordnarträffar är genomförda och Maria Glemfelt vill ha återkoppling på hur de 

fungerat för att det ska bli bättre. Information kring kallelser och länkar behöver vara 

tydligare så att man inte missar möten för att man använder nya sätt att kalla. Framöver 

kommer en Outlook-inbjudan skickas ut. Behövs SIP-samordnare för olika patientgrupper? 

SIP-samordnare kan ses som de som har stor kunskap om SIP, men alla behöver vara insatta. 

Vore det inte bra om man hade gemensam utbildning för olika verksamheter och där man har 

utbildare från olika verksamheter. Skriftlig SIP-information till den enskilde skulle kunna 

bidra till att hen kan veta vad man tackar ja eller nej till. Maria talar också om 

”organisatoriska möten” för att prata ihop sig och kunna hjälpa varandra inför en SIP. Skolan 

har t.ex. orosmöten och elevhälsomöten. Herkules vårdcentral har under flera år haft 

myndighetsmöten med läkare, rehabkoordinator, Arbetsförmedling och Försäkringskassa. 

Ibland blir patienten inbjuden.  

 

§ 7. Genomgång av läxor/uppdrag 

Genomgång gjordes av läxorna. För mer information, se dokument som bifogas 

minnesanteckningen. 

Se över arbetssättet från 1 sep, Biståndsbedömare känner sig ensamma samt Egenvårdsrutin- 

Presentation görs av det som arbetsgruppen kommit fram till gällande Egenvårdsrutin samt 

gällande arbetssätt från 1 september, se § 5.  Gruppen bedömde att problemen kring 

egenvårdsintyg framför allt beror på följsamhet. Inget fortsatt arbete kring detta kommer ske. 

Dokumenten bifogas minnesanteckningen.   

Se över och reda i vart ska tillfälliga insatser beställas och dokumenteras?                         

Ingela Sunneskär presenterar förslag på rutin för permission som arbetsgruppen tagit fram. 

När det gäller hjälpmedel så sker en förtroendeförskrivning. Oklart vem som ska bekosta 

sjukresa T/R, Maria Glemfelt tar på sig att kolla om sjukhuset står för detta. En pilot kan 

genomföras, men svar behövs först kring sjukresa. Uppdragsgruppen godkänner att förslaget 

lyfts till AU när det är klart kring sjukresan och fortsatt dialog får ske med AU om eventuella 

ökade kostnader.                                                                                                                  

Dokumentet bifogas minnesanteckningen.   

Granska sammanställningen av workshoparna samt se över ansvarsfliken                              

Ingela Sunneskär presenterar det förslag som arbetsgruppen tagit fram för arbete i 

ansvarsfliken. När frågor är besvarade i administrativt meddelande så skulle de kunna tas 



 
 
bort, oklart om detta går. Maria Glemfelt kontrollerar detta och återkopplar till Ingela. Ingela 

har också gjort en handlingsplan för fortsatt kvalitetssäkring gällande SIP-arbetet och 

utskrivningsprocessen som presenteras. Det är en bra uppställning på vad olika verksamheter 

behöver arbeta med för att flödet ska fungera. Dokumentet kommer lyftas igen efter det att 

genomgång/justeringar är gjorda av de delregionala rutinerna gällande utskrivning från 

slutenvården.                              

Dokumentet bifogas minnesanteckningen.         

Planering av workshop                                       

Vårens workshoppar är genomförda och därmed klarmarkeras uppdraget.                                         

Översyn av dokument                                        

Charlotte Bliesener Falkenström går igenom listan över dokument som utsedda personer 

skulle tittat över. Några dokument kan klarmarkeras, men några är inte klara och det 

avvaktas till nästa möte.                                                                 

Presentationen bifogas minnesanteckningen.          

Egengranskning        

En snabb genomgång av arbetet med enkät för egengranskning görs. Funderingar finns på 

vilka svarsalternativ som är lämpligast och förslag på enkät visas. Önskemål om att alla 

fyller i (oavsett var man arbetar normalt) så att Närvårdskontoret kan se hur statistik skulle 

kunna se ut. https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=2ed89fa2ceb2. Ett mer färdigt förslag tas 

fram som kan användas som pilot under maj och kommuniceras via mejl för kommentarer. 

Presentation, dokument och enkätlänk bifogas minnesanteckningen.   

 

 

§ 8. Övriga frågor 

Det är under punkten övrigt som vi tar hand om de verksamhetsnära frågorna.  
 

Styrgrupp närvård 

Styrgruppen och Delregionalt Politiskt Samråd har beslutat om mål och mätetal för 

Närvårdssamverkan 2022–2023. Dessa presenteras på nästkommande möte.  
 

Ett mobilt team inom psykiatrin håller på att byggas upp, oberoende av ålder.  
 

Projektet Nära vård avvecklas med slutdatum den 31 maj. I stället görs en lokal kraftsamling. 

Ett nätverk med företrädare för Nära vård ersätter uppdragsgrupp Nära vård. Ingela 

Sunneskär kommer att vara sammankallande för Nätverket.  
 

Resultat gällande Lagen om samverkan vid utskrivning ifrån sluten hälso- och sjukvård  

Resultaten är sedan tidigare utskickade, men bifogas igen i samband med 

minnesanteckningen.  

 

SAMSA- förvaltningsgrupp 

Ledningsråd samordnad hälsa vård och omsorg har tagit beslut att omorganisera 

arbetsgrupperna på övergripande nivå. Arbetsgrupperna rutin och utveckling slås ihop till 

Förvaltningsgrupp SAMSA, där Behnaz Farbod och Ingela Sunneskär ingår. Första mötet 

var 8 mars. Förvaltningsgrupp SAMSA har uppdrag att arbeta med de rutiner och den 

utveckling som behövs för att hantera riktlinjerna för SIP och för in- och utskrivnings-

processen och på sikt även öppenvårdsprocessen. Det hade framkommit i mötet att det 

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=2ed89fa2ceb2
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behövs ett länsgemensamt perspektiv på utbildningsmaterial – samma grund för alla. 

Samtidigt finns det behov av visst delregionalt utbildningsmaterial då förutsättningarna ser 

olika ut.                                      

Dokument bifogas minnesanteckningen. 

Skype försvinner                                    

Kerstin Ödvall hälsar att VMR troligen kommer att användas när Skype försvinner och det 

provas nu.  

Avvikelser                                     

Punkten hinns inte med på mötet. Sammanställningar finns och kommer presenteras vid 

nästa möte, liksom analysgruppens arbete. 

Sjukresor- Besöksunderlag 

Frågan tas vid nästa möte. 

Hand- och armoperationer 

Mejl som inkommit vidarebefordras till uppdragsgruppen.  

Kärnverksamhet 

Frågan tas vid nästa möte. 

 

§ 9. Avslut  

Ordförande tackade för ett bra möte. Nästa möte äger rum den 5 maj 2022 kl.  
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