
 
 

Minnesanteckning uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan 

Datum:  2021-04-22 

Plats:   Teams 

Närvarande: 

Sonja Nilsson, Linda Augustsson, Jenny Karlsson Nylén, Marie Elm, Carina Stavåsen, 

Gunnel Wessbo, Irene Wiman, Pernilla Berglund, Maria Eriksson, Susanne Johnsen, Maria 

Glemfelt, Emma Noring, Helena Blomkvist, Olga Lacatus, Cathrine Karlsson, Charlotte 

Bliesener Falkenström samt Anna-Lena Hardtmann 

Gäst: Agneta Gustafsson, Anhörigkonsulent  

Frånvarande: Ingela Thorell som också skulle gjort sitt sista möte. 

§ 1. Mötets öppnande  

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Med tanke på dagens situation kring 

covid-19, så genomförs mötet digitalt. Presentation av deltagare då det finns en ny deltagare. 

Cathrine Karlsson gör sitt sista möte idag och ersätts sedan av Olga Lacatus enhetschef HSV 

Tranemo. Eva Österlund-Hjort har slutat i gruppen och kommer ersättas av Lotta Andersson. 

Ordförande påminde om vilka förhållningsregler som gäller vid digitalt möte. 

 

§ 2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.  

Justeringar har gjorts på föregående minnesanteckning som har lagts till handlingarna, och 

publicerats på hemsidan. Justeringar; förtydligande kring funktionen att skapa videolänk 

direkt i SAMSA och förtydligande gällande ärendet kring vårdvalsknappen.  

Anna-Lena Hardtmann är sekreterare på mötet.  

 

§ 3. Information ifrån olika grupperingar;  

Styrgrupp närvård:  
Möte har hållits den 2021-03-26.  
Protokollet gås igenom. Några punkter som togs upp var: 

Genomgång av det som var åtgärdat sedan föregående möte 29 januari. 

• Spridningskonferensen 26 februari, Nära vård och digitalisering genomförd. Även 

startskott på arbetet inom Nära Vård. 

• Översiktlig plan gjord gällande fortsatt implementering av arbetssätt för tidig 

upptäckt, tidiga insatser och beslut togs att projektledare ska tillsättas. Rekrytering 

av projektledare gjord sedan styrgruppens möte och det blir Anna Lundgren som ska 

ansvara för implementering i de kommuner som inte varit med ännu.   

• Dialog och beslut kring NAV-teamet. Anki Schutz har fått i uppdrag att ta fram 

beslutsunderlag som presenterads av henne och Karin Scharl. Beslut i Styrgrupp 

närvård:  NAV-teamet ingår i Mobil närvård som ska kopplas till kommande 

uppdragsgrupp Nära vård för att utveckla de mobila arbetssätten. Fortsatt arbete 

ska ske med tydligare underlag för arbetssätt och ansvarsfördelning. 



 
 

• Beslut togs att inga planeringsmöten ska ske på röda dagar i samband med 

utskrivning vid påsk. 

• Beslut taget kring SIP-process, se vidare under § 6.  

• Information kring FVM var vid styrgruppens möte att tidsplanen gäller men sedan 

dess har man sagt att införandet av FVM kommer skjutas upp men oklart hur länge. 

Beslut kommer före sommaren. 

• Mikael Szanto presenterade sitt arbete kring samsjuklighet. Beslut i Styrgrupp 

närvård: Arbetsgruppen med socialchefer förtydligar vad som ska ingå i ett uppdrag 

till uppdragsgrupp psykisk hälsa för att närvårdskontoret ska kunna skriva ett 

uppdragsförslag som återkopplas till styrgruppen 28 maj. 

• Styrgruppen står bakom förslaget för arbete för att nå målen i plan och budget 2021 

som tagits fram av denna uppdragsgrupp. 

• Granskningen av återinskrivningar presenterades.  

 

Protokollet bifogas minnesanteckning. 

 

 

SAMSA-grupperingarnas information: 

Ledningsrådet för samordnad hälsa, vård och omsorg (Carina Stavåsen)                         

Möte genomfört den 23 mars. Många informationspunkter. Redovisning kring SIP av Jessica 

Ek. Informationsmaterial kring SIP ska tas fram till bland annat patienter. SAMSA; Nya 

enheter ska anslutas från kommunerna såsom skola och IFO. Lite info gavs om hälso- och 

sjukvårdavtalet och reviderad riktlinje in- och utskrivning. För patienter som idag kan ha mer 

än en fast vårdkontakt så ska en kontakt utses som då blir fast vårdkontakt. Lite ändringar i 

text och småjusteringar är gjorda. Diskussionsunderlaget skickas ut.  

Både Ingela Thorell och på sikt Carina Stavåsen utgår från denna grupp. Maria Glemfelt 

erbjudit sig att ersätta Ingela Thorell. Även någon från kommunen behöver utses. Frågan 

lyfts till styrgruppen för beslut och för ersättare från kommun. 

Regionala beredningsgrupp samordnad hälsa, vård och omsorg 

Olika arbetsgrupper arbetar med ny SIP-modul i SAMSA som kommer 15 juni. Möten med 

leverantörer pågår. Mallar för SIP finns. Nya SIP-utbildningar önskas. Jessica Ek var med 

och presenterade SIP-arbetet. Översyn av samverkansstrukturen görs och vilka möten som 

ska finnas. Minnesanteckning bifogas. 

AU-Rutin                             

Ingen information ges från AU-rutin då Ingela Thorell inte är med på dagens möte. Ingela 

kommer utgå ur gruppen AU-rutin och ersättare behövs. Linda Augustsson är ett förslag till 

ersättare och hon har en dialog med sin chef. Förslag lyfts sedan till styrgruppen för beslut. 

AU-SIP                             

Maria Glemfelt rapporterar från AU- SIP. Fokus varit på barn och unga. Planerat att 

återkomma under §6, men hanns inte med. 

AU-utveckling                        

Cathrine Karlsson rapporterar. Alla bör se över om det finns pågående SIP:ar i SAMSA. 

Efter uppdateringen 15 juni kommer alla SIP:ar i SAMSA att finnas kvar men de låses i 

läsläge och kan ej redigeras. De går alltså att nå även efter uppdateringen men inte jobba 



 
 
med. De som ska finnas kvar måste därför aktivt flyttas över i den nya layouten när de ska 

användas. Utbildningsmaterialet ska ses över då de inte stämmer överens med nuvarande 

rutin. Möte sker med systemleverantören var tredje vecka för justeringar. Testperiod kommer 

bli v. 20–21. Uppdatering sker precis i samband med semestrarna vilket är olyckligt. Frågan 

om att det behövs utbildningsmaterial till nya versionen är lyft till Maria Fredriksson och 

Maria Glemfelt kontaktar henne för fortsatt diskussion. När Cathrine slutar i AU-utveckling 

så är det viktigt att tänka på att ersättare behöver ha goda kunskaper i SAMSA. Möten sker 

varannan vecka. Frågan om ersättare lyfts till styrgruppen. 

Grupp i länet kring införandet av Teams när Skype försvinner.   

Skype som system för distansmöten kommer att försvinna vid årsskiftet. Planen har varit att 

Teams skall ersätta Skype, inom Västra Götaland, men det har konstaterats att Teams inte är 

tillåtet att använda för distansmöten ihop med SAMSA. Ledningsrådet har beslutat att 

tillsätta en temporär arbetsgrupp rörande distansteknik, för att hitta gemensamma lösningar 

som fungerar för alla verksamheter som arbetar med SAMSA. Uppdragsgrupp Vårdövergång 

i Samverkan fick på förekommen anledning frågan i mail om vilka personer som skulle vara 

lämpliga för att ingå i denna temporära arbetsgrupp. Tre personer ingår numer från oss i 

gruppen; Behnaz Farbod, Närhälsan, Urban Svensson, IT-SÄS och Kerstin Ödvall, SÄS. 

Teamsinförandet på SÄS är vecka 15. Man har provat virtuellt mötesrum (VMR) men det 

klarar inte så många möten som vi behöver. Enbart regionen kan kalla till möten via VMR i 

nuläget. Viktigt att även kommun ska kunna kalla. Inga beslut är tagna på vilken lösning som 

ska gällas. Möten i den gruppen är varje vecka.  

Information ifrån SAMLA:  

Emma Noring och Maria Glemfelt; några punkter:  

Socialmedicinsk mottagning har rekryterat sjuksköterska till Alingsås och Lerum.  

SIP- Karolina Wolmhag delregional samordnare. Utbildning genomförd. Man arbetar med 

In- och utskrivningsprocessen och har möten för samsyn. Utkast för delregional tillämpning 

gjorts, tänkt att presenteras under §6, men hanns inte med. 

Övrigt 

Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet 

Linda Augustsson och Ingela Thorell ingår i en undergrupp till revidering av Hälso- och 

sjukvårdsavtalet som reviderar överenskommelse och riktlinjen för in-och 

utskrivningsprocessen. Förslag på överenskommelse har presenterats för VVG. Det är inga 

stora förändringar. Betalningsmodellen för det kommunala betalningsansvaret i samband 

med utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är samma som idag men omfattar då både 

somatiska och psykiska patienter.  Revideringen av riktlinjen har påbörjats och en 

arbetsgrupp arbetar intensivt med detta. De tittar bland annat på andra regioner och på våra 

delregionala rutiner. 

Strategi för hälsa 

Första mötet är 23 april. 

 

Suicidprevention 

Projektledarna för suicidprevention önskar någon från Uppdragsgrupp Vårdövergång i 

Samverkan med i sin referensgrupp. Emma Norin kan tänka sig att vara med och ska lyfta 

detta med sin chef.  



 
 
§ 4. Genomgång av läxor/uppdrag 

Genomgång gjordes av läxorna. För mer information, se bifogat dokument.  

Egenvård för mjukgörande. Frågan är redan hanterad. Togs åter till styrgruppen. Gällde 

receptförskrivning. Ingen rutin ska göras utan det hanteras inom ramen för 

läkemedelshantering.  

SIP-processen, hänger ihop med Maria Glemfelts arbete med SIP-processen och dessa frågor 

lyfts ut från läxor.   

Patient som skrev ut sig själv. Inte träffats, gruppen ska boka tid. De redovisar på nästa möte.  

Workshop till hösten ska planeras, halvdagar 5 och/eller 7 oktober föreslås. SÄS önskar att 

om det ska vara två dagar att de ska ligga i olika veckor. Två tillfällen skulle vara bättre så 

att så många som möjligt kan vara med. Nytt förslag på datum tas fram av Närvårdkontoret. 

Tillskapa en rutin för agerandet i SAMSA när ny information tillkommer efter planeringen. 

Inte gjort. Läggs till arbetet med SIP.  

En redogörelse av egengranskningar i SAMSA gjordes och förslag på en gemensam mall 

presenterades. Närvårdskontoret arbetar vidare med mallen och sammanställer fler inkomna 

egengranskningar. Mallen bollas med Linda Augustsson, Maria Glemfelt, Pernilla Berglund 

och Jenny Karlsson Nylén. Det är viktigt att det finns en följsamhet till rutinen för SAMSA.  

Återinskrivningar. Går det att få fram återinskrivningar via avvikelsesystemet? Om detta går 

så ska statistik skickas ut till denna grupp inför nästa möte. Gruppen föreslår att vi genom 

granskning av avvikelser även kommer åt info om återinskrivningar.  

 

§ 5. Listan på saker att omhänderta 

Det som återfinns under denna rubrik är, precis som tidigare, liggande transport och även 

frågan om en gemensam kalender för planeringsmöten. Frågan om gemensam kalender kan 

komma att hanteras av uppdragsgrupp, Nära vård, vars uppdrag och sammansättning ska tas 

fram av Närvårdskontoret. Likaså ska liggande transport plockas bort och omhändertas 

regionalt. § 6. SIP-processen vid utskrivning ifrån sluten hälso- och sjukvård 

Maria Glemfelt gör en presentation och många frågor uppkommer. Presentationen hinns inte 

klart, bland annat skulle kopplingen mellan arbetssättet till de riktlinjer och rutiner som finns 

presenteras och en diskussion föras kring vilka rutiner och checklistor som behövs för att 

förtydliga det delregionala arbetssättet. Tanken var också att gå igenom vilka 

rutiner/riktlinjer som finns idag som behöver tas bort eller ändras. Presentationen bifogas i 

samband med minnesanteckningarna. 

 

Beslut i Styrgrupp närvård: Alla verksamheter ska följa riktlinjer och lagar kring SIP och 

följa den process som presenterades av Maria Glemfelt vid mötet. Start för överenskommet 

arbetssätt är 6 april. Presentation skickas ut 29/3 som underlag för information i 

verksamheterna. 

 

Tankar och frågor kring processen                        

Viktigt att processen finns nedskriven i ett tydligt delregionalt dokument.                             

Viktigt att processen inte bara finns i en PowerPoint.                                          

Viktigt att tydliggöra flöden.                                   



 
 
Viktigt att det klart framgår när i processen beslut om inskrivning i kommunal hemsjukvård 

tas så att ingen patient skrivs ut utan att detta är tydliggjort.     

När i tiden ska SIP i hemmet göras?        

Hur ska vi tänka när man nu i juni uppdaterar SIP i SAMSA?     

Kan vi ha en checklista för avstämningsmöte?     

Hur klargör vi vilka som ska bli inskrivna i kommunal hemsjukvård om ingen från denna 

verksamhet ska var med på avstämningsmötet?                       

Viktigt att säkerställa ”hemsjukvårdspåret” eftersom hemsjukvården inte ska vara med på 

avstämningsmötet.                          

Viktigt att tydliggöra att all planering inklusive beslut om inskrivning i hemsjukvården sker i 

IT-tjänsten.                               

Det skulle kunna förtydligas med exempel på vad som ska hanteras i IT-tjänsten så som 

läkemedel, till exempel Fragmin, pågående behandlingar, hjälpmedelsförskrivning osv.                      

Viktigt att tydliggöra skillnaden mellan gårdagens planeringsmöten och de nya 

avstämningsmötena och att konsekvenserna omhändertas och riskerna minimeras. 

Närvårdskontoret får i uppdrag att göra ett förslag på rutin och ev. checklistor som kan 

behövas för att förtydliga det delregionala arbetssättet. Dessa skickas ut inför nästa möte och 

kommer efter genomgång i denna grupp tas till styrgruppen för beslut. 

Listan på de rutiner/riktlinjer som finns idag som behöver tas bort eller ändras skickas ut för 

eventuell komplettering av övriga deltagare. Revidering görs efter hand beroende på vilka 

beslut som finns tagna/tas. 

 

§ 7. Övriga frågor 

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

 

Bifogade bilder på huden 

Man vill från kommunen på något sätt kunna bifoga foto i mail eller mobil på till exempel 

hud till SÄS eller vårdcentral. Idag skickas bilder till bland annat beredskapsjouren som 

sedan raderas. SÄS och Närhälsan kan skicka i internt system. Detta är en fråga som också 

kan röra sekretess. Hur jobbar man i andra delregionen? Charlotte B-F tar med frågan. 

 

Checklista för ifyllande av vårdbegäran                    

Checklista för in- och utskrivning i hemsjukvård, via SAMSA stämmer inte med den 

uppdaterade ”Vårdbegäran i SAMSA”. Behövs den verkligen eller ska den uppdateras? 

Gruppen anser att den behövs och behöver då revideras. Närvårdskontoret uppdaterar 

dokumentet och skickar ut för kommentar. 

 

Möte den 23 april kring delarna i Nära vård 

Möte kring delarna i Nära vård genomförs på Teams den 23 april. Det blir presentationer av 

arbete med Nära vård, SIP, Suicidprevention, Samsjuklighet, Samverkan mellan region och 

kommun när det gäller att få barn att lyckas och Mobil Närvård. 

 

SAMSA - vart ska det stå?                              

Om personen är okänd, var skriver biståndshandläggaren i SAMSA planering att man vill få 

till ett möte med sjukhuset? I Tranemo skriver man under ”behov enligt vårdpersonal”. 

 



 
 
Utvärdering av påsken         

Om något inte fungerat under påsken gällande in- och utskrivningsprocessen så skicka ett 

mejl till Närvårdskontoret. 

 

Avvikelser 

Analysgruppen har haft två möten och gruppen består av Marie Elm, Pernilla Berglund, 

Maria Eriksson, Jenny Karlsson-Nylén och Christina Kronquist. Anna-Lena H. som 

sammankallar gruppen kommer inom kort få hjälp att ta fram statistik i olika system för att 

sedan kunna göra analyser. Ny statistik ska efter hand presenteras i uppdragsgrupp 

Vårdövergång i Samverkan. 

 

Resultat kring lagen om samverkan vid utskrivning 

Resultaten bifogas i samband med minnesanteckningarna.  

 

 

§ 8. Dialog och information kring anhörigstöd 

Efter beslut hos AU ska uppdragsgrupperna ges info om anhörigstöd.  

Agneta Gustafsson presenterar arbetet med anhörigstöd. Presentationen bifogas till 

minnesanteckningarna. Hon går igenom definitioner; Närstående, Anhörigomsorg och Stöd 

till anhöriga. Påtalar att det ser lite olika ut i olika kommuner. 20 % av de över 18 hjälper 

eller stödjer regelbundet en närstående. 1/3 ger omsorg varje dag. Hon visar siffror på vad 

som anhöriga stöttar med; praktisk hjälp, kontakt med vård/omsorg och ekonomiskt stöd har 

ökat. Vad får det för konsekvenser för livet; tillfredsställande och psykiskt påfrestande ligger 

högt. Att stötta måste vara frivilligt, finns inga skyldigheter i lagen gällande att stötta 

föräldrar, vuxna barn eller make/maka. Däremot så finns det i Socialtjänstlagen krav på att 

erbjuda stöd och att underlätta för de som vårdar anhörig, men detta görs på olika sätt i olika 

kommuner. Man arbetar på nationell nivå för att ta fram underlag för nationell 

anhörigstrategi gällande bland annat utbildning och möjlighet till ledighet. Behov från 

anhörig är; Information, Delaktighet och Stöd. Hon talar om innehåll i anhörigkompetens 

och vikten av god information, hjälp att bli lotsad i verksamheten och bra bemötande. 

Anhörigas roll vid övergångar i vården; Att stötta närstående är ett frivilligt uppdrag och 

anhörigas delaktighet kräver samtycke. Hon kopplar de anhörigas roll till SIP. Frågor som vi 

behöver ta med oss; Vad har vi i verksamheten för ansvar/uppdrag gentemot anhöriga? Vem 

är anhörig? Hur kan vi samspela? 

 

§ 9. Avslut 

Ordförande tackade för mötet. Nästa möte äger rum den 1 juni 2021 kl. 08.30-12.00 

 


