
 
 

Minnesanteckning uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan 

Datum:  2021-06-01 

Plats:   Teams 

Närvarande: 

Sonja Nilsson, Linda Augustsson, Marie Elm, Lotta Andersson, Carina Stavåsen, Gunnel 

Wessbo, Irene Wiman, Pernilla Berglund, Maria Glemfelt, Helena Blomkvist, Olga Lacatus, 

Emma Noring, Jenny Karlsson Nylén, Elvy Johansson, Charlotte Bliesener Falkenström 

samt Anna-Lena Hardtmann 

Frånvarande: Maria Eriksson och Susanne Johnsen  

§ 1. Mötets öppnande  

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Mötet genomförs digitalt. 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. Språkliga justeringar har gjorts och förtydliganden under punkten 

AU-utveckling och Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet. De justerande 

minnesanteckningarna finns på närvårdsamverkans hemsida. 
 

Anna-Lena Hardtmann är sekreterare på mötet.  

 

§ 3. Information ifrån olika grupperingar;  
Styrgrupp närvård 
Möte har hållits den 2021-05-28.  
Presentationen gås igenom. Se även protokoll från styrgruppens möte som kommer finnas 

publicerat på närvårdsamverkans hemsida.  

Charlotte går igenom presentationen från styrgruppen. Punkterna på mötet var:  

Åtgärdat sedan Styrgruppsmötet den 26 mars  

Information och beslut kring arbetet kring arbetet gällande Suicidprevention              

Uppföljning av arbetet kring Närakutvårdsteam mm                            

Finslipning av SIP-processen i samband med utskrivning ifrån sluten hälso- och sjukvård 

Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM)                               

Information från Uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan (VIS)                            

Samsjuklighet                              
Information och beslut kring arbetet med Nära vård                                       

Övrigt 

 

Medel för psykisk hälsa är rekvirerade och även medel för Mini-Maria finns kvar. Kom 

gärna med förslag på vad man kan använda dessa medel till.    

 

 

SAMSA-grupperingarnas information: 

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

Ledningsråd 19 maj. Beslut taget för reviderad rutin för in- och utskrivning från sluten hälso- 



 
 
och sjukvård i Västra Götaland. Avvikelser i närvårdsamverkan har diskuterats. Stor 

anslutning av kommunerna till MedControl, bara Göteborg som inte är med. 

Avvikelsesystem ej upphandlat i FVM. SAMSA-IT – Uppdatering av SAMSA med bland 

annat ny SIP-modul blir inte den 15 juni utan preliminärt 31 augusti. Distansmöten i 

reservrutin blir problem då Skype inte kommer fungera efter årsskiftet. Man provar olika 

system. Delregionen har personer som är med i detta arbete. SIP – barn och unga; arbete 

pågår. Informationsmaterial tas fram. Det lokala arbetet viktigt och delregional samordnare 

är Maria Glemfelt. Ny ledning och samverkansstruktur planeras. Länsgemensamma 

samverkansgrupperingar i sakfrågor, till exempel; Psykisk hälsa, barn och unga, äldre och 

medicintekniska produkter/välfärdsteknik. Det är idag oklart var vissa frågor ska hanteras 

och man har gjort ett första förslag på dialogunderlag, se även bifogad presentation. Viktigt 

att man inte tapper bort grupperingar och arbetsgrupper som fungerar om man gör om 

strukturen. Det är också viktigt att de som arbetar ute i verksamheterna. Presentation bifogas 

minnesanteckningen. 

Regionala beredningsgrupp samordnad hälsa, vård och omsorg                            

Samma information som från ledningsrådet. En annan fråga gällde att enskild person vill ha 

ut sin ”journal” från SAMSA. Man utreder nu hur detta ska ske. Jurister har tittat på detta. 

Den enskilda verksamheten skulle kunna lämna ut sin del i SAMSA. Alternativet är att 

informationen kan anses ”inkommen” och då kan den enskilda verksamheten lämna ut alla 

delar. Minnesanteckning från beredningsgruppen bifogas. 

AU-Rutin                             

Linda Augustsson är ersättare efter Ingela Thorell. Ingen information till dagens möte. Nästa 

möte är den 3 juni.  

AU-SIP                             

Planen var att Maria Glemfelt rapporterar från AU- SIP under §6, vilket inte gjordes. 

AU-Utveckling                                           

Ingen representant finns från vår delregion och därför finns inget att rapportera. Charlotte B-

F. har bett att vi ska få eventuella minnesanteckningar. Önskemål är att någon med SoL-

perspektiv blir deltagare och det är också viktigt att det är någon som kan SAMSA. 

Grupp i länet kring införandet av Teams när Skype försvinner.   

Kort information från sista mötet då det inte var så mycket nytt. Nu fungerar Skype-knappen. 

Alla möten återupptas v 35.  

 

Information ifrån SAMLA 

Maria Glemfelt; några punkter: Arbete med processer kring SIP pågår. Maria bevakar detta 

med tanke på att Herrljunga och Vårgårda även arbetar i det området. 

 

Information från övriga grupper 

Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet (Linda Augustsson) 

Förslag på riktlinjen kommer gå ut på remiss. Öppenvårdprocessen kommer arbetsgruppen 

arbeta med efter sommaren.  
 

 



 
 
Strategi för hälsa 

Maria Eriksson inte med idag, ingen rapport från mötet som var den 23 april. Nästa möte är 

den 4 juni. 
 

Suicidprevention 

Deltagare i referensgrupp till suicidprevention blir Anna-Lena Hardtmann.  
 

Information från SKR’s nätverk sammanhållen vård (Maria Glemfelt)  

Möte 17 maj. Vad är Marias uppdrag? Vilka frågor ska till vilka arbetsgrupper? 

Uppdragsgruppen vill få den information som gäller arbete i denna grupp. Är det någon som 

samordnar inom regionen? Närvårdskontoret tar med frågan och återkommer. 

Minnesanteckningen från nätverksmötet bifogas.  

 

§ 4. Genomgång av läxor/uppdrag 

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

Patient som skrev ut sig själv. Marie Elm  presenterar hur långt gruppen kommit med arbetet. 

Man beskriver vilka rutiner som behöver ses över och vad som saknas. Viktigt att 

kommunicera till andra vårdgivare när någon skriver ut sig själv från sjukhuset. Viktigt att få 

klart vem som har ansvaret, detta måste förtydligas. Om någon väljer att skriva ut sig själv så 

finns det ett dokument som hen får skriva på. Maria G. tar med detta dokument till nästa 

möte. Kan man förtydliga under ”Avbruten vård” i SAMSA? Maria G. tar med även denna 

fråga. Viktigt att den enskilde vid behov informeras om att planeringen inte är klar. Sekretess 

påverkar till exempel vilken information som går från vårdcentral i närområdet, när de 

behöver göra insatser, till vårdcentral som patient är listad på. Presentation bifogas 

minnesanteckningen. 

Workshop till hösten         

Två förslag på datum för Workshop till hösten är 7 oktober på eftermiddagen och 12 oktober 

på förmiddagen. Workshopen ska vara digitalt och man kommer delas in i grupper. Tanken 

är att deltagare från denna uppdragsgrupp leder gruppdiskussionerna. Syftet är att mötas över 

vårdgivargränserna och att lära oss av varandra. Målet är att öka möjligheten för patienten att 

få en trygg och säker vårdövergång och att stärka vårt arbete i att skapa en personcentrerad 

vård. Målgruppen är de som i vardagen arbetar med patienter i vårdövergångarna.  

Förslag på tre områden för gruppdiskussion har tagits fram:  

• Vilken information behöver jag? (från kommun, sjukhus, primärvård). Se checklista 

vad sjukhuset ska ha med, vårdbegäran… 

• Dokumentera i SAMSA, Avstämningsmötet, processerna i samband med utskrivning 

från sjukhus 

• Uppföljning, utvärdering, egengranskning 

Vi får arbeta vidare med planeringen och specificeringen av frågeställningar. Medskick 

är att det är viktigt att man inte har för stora grupper. Presentation bifogas 

minnesanteckningen.  

 



 
 
Egengranskning        

Anna-Lena H. återkopplar från styrgruppsmötet och den presentation som gjordes där. 

Gruppen som ska ta fram en mall för egengranskning fortsätter sitt arbete och ska också titta 

på den mall som funnits sedan tidigare. Anna-Lena kallar till nytt möte i arbetsgruppen. 

Presentation bifogas minnesanteckningen. 

Återinskrivningar                    

”Återinskrivningar” har tidigare funnits på listan över läxor/uppdrag och bör göras varje år. 

Förlag från Sonja S-N är att vi gör ett årshjul med de frågor som ska göras regelbundet. Där 

kan man till exempel också lägga till när man behöver se över rutiner eller liknande. 

Närvårdskontoret tillsammans med Gunnel Wessbo och Sonja Svendsen Nilsson tar fram 

förslag på årshjul inför mötet i september. 

 

§ 5. Listan på saker att omhänderta 

Det finns inget på listan att omhänderta. 

Frågan om liggande transporter mellan kommunala adresser för de som inte är palliativa ska 

lyftas till socialchefsnätverket. Arbetsgrupp som tog fram rutin gällande liggande transport 

mellan kommunala adresser för palliativa patienter finns kvar för att bland annat arbeta med 

uppföljning. Berith Källerklint (Herrljunga) är med i den gruppen och eventuella inspel kan 

skickas till henne.  mailto:berith.kallerklint@herrljunga.se 

 

§ 6. SIP 

SIP-processen vid utskrivning ifrån sluten hälso- och sjukvård 

Anna-Lena H. presenterar arbetet som varit och de dokument som tagits fram kring ”Process 

vid behov av samordning efter utskrivning från sjukhus” kopplat till beslut 26 mars att alla 

verksamheter ska följa riktlinjer och lagar kring SIP. På föregående mötet i denna 

uppdragsgrupp fick Närvårdskontoret uppdraget att ta fram förslag till samverkansdokument. 

Mötet efterföljdes av många samtal till Närvårdskontoret. Ett extra AU genomfördes därför 

tillsammans med inbjudna personer, ersättare till personerna i AU, och Närvårdskontoret. 

Uppdrag gavs då till en arbetsgrupp bestående av Sonja Svendsen Nilsson, Karin Scharl och 

Marie Elm att tillsammans med Närvårdskontoret bland annat att ta fram dokument enligt det 

som redan var planen i uppdragsgrupp Vårdövergång i samverkan. Representanterna i denna 

uppdragsgrupp skulle också få möjlighet att läsa och kommentera förslagen. Beslut skulle tas 

på styrgruppen 28 maj. Tidsaxeln som skulle tas fram av Närvårdskontoret presenteras och 

den har kunnat följas. Förslag på dokument skickades ut enligt plan och många bra 

kommentarer har inkommit och dokumenten är ändrade utifrån dessa kommentarer.  

Följande dokument, som börjar gälla den 1 september, togs för beslut på styrgruppens möte:  

• Delregional tillämpning gällande in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - 

process med behov av samordning efter utskrivning  

• Underlag för bedömning av insatser efter utskrivning från slutenvård – Nödvändig 

information - Delregional överenskommelse  

• Avstämning vid utskrivning från slutenvården - Delregional rutin och mötesstruktur  

I och med denna omställning av arbetssätt så behöver man se över lokala rutiner och 

diskutera i lokal samverkan. I samband med införandet av nytt arbetssätt/riktlinje 2018 fanns 

en lista över förberedelser att göra i verksamheterna, Förberedelser för nytt arbetssätt 

gällande samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård. Detta dokument 

plockas fram och bifogas minnesanteckningen.  

Frågan ställs om någon typ av checklista kan tas fram för vad kommunens handläggare ska 

ställa för frågor på avstämningsmötet. Jenny K-N tar fram ett förslag och skickar till 

mailto:berith.kallerklint@herrljunga.se


 
 
Närvårdkontoret som gör ett dokument. Presentationen från styrgruppen, tidsaxel och 

aktuella dokument bifogas till minnesanteckningen. 
 

SIP- Maria Glemfelt, Stöd och utbildning 

Komplexa planeringar ska göras som SIP på sjukhus, vilket är beslutat sedan tidigare.  

Det finns en oro från vårdcentralerna hur de ska göra praktiskt. Man måste prata om hur man 

gör i närområdet. Upplevelsen är att det är otydligt och att det är svårt att kommunicera ut. 

Frågan för hur allt ska ske under sommaren lyfts till AU 3 juni. Maria G. behöver tider till 

lokala samverkansmöten för att kunna närvara under hösten. Hur inventeras 

utbildningsbehovet gällande SIP? Det behövs utbildning på olika nivåer för de olika rollerna. 

Maria utbildar SIP-samordnare och de utbildar i sin tur personal i den egna verksamheten. 

Mejla tankar till Maria. Maria är också med på AU 3 juni. 

 

§ 7. Övriga frågor 

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

 

Resultat kring lagen om samverkan vid utskrivning 

Charlotte går igenom delar av resultaten. Presentationen bifogas minnesanteckningen.  
 

Delårsresultat 

Charlotte presenterar resultaten. Antal återinskrivningar uppnått. Antal svarsdagar som 

överstiger 60 dagar max 5% ej uppnått. Egengranskning uppnått.  Antal SIP ska vara 1800 

på årsbasis – kommer bli mycket svårt att uppnå. Andel listade över 75 år och äldre där 

fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts de senaste 12 månaderna - kan eventuellt 

komma att nås. Presentation bifogas minnesanteckningen.  

Avvikelser 

Analysgruppen har haft tre möten. Gruppen har läxa över sommaren för att enskilt granska 

några ärenden som sedan återkopplas och diskuteras vid nästa möte. Anna-Lena H. visar 

statistik för avvikelser i samverkan under perioden januari-april. Anna-Lena ska också 

skicka ut underlag till olika enheter för vilka avvikelser som inte hanteras inom 60 dagar för 

att påminna och uppmärksamma problemet. Presentation bifogas minnesanteckningen  
 

Definition av avvikelse i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg  

Analysgruppen anser att definitionen ska finnas kvar, men att den ska ses över och enbart 

innehålla sådant som inte finns i den regionala rutinen. Läggs till arbetet med dokument som 

ska ses över och som Närvårdskontoret håller i.  
 

Sommarplanering         

Inga kommentarer. 
 

Reservrutin när Skypeknapp ej fungerar i SAMSA 

Flera personer på SÄS kommer ha kvar Skype för att detta ska fungera.  
 

Telefonnummer till hemtjänst på helg 

Viktigt att telefonnummer finns till rätt instans om patienterna är planerade hem på helgen. 

Det finns telefonnummer för jourtid till kommunen som sjukhuset har. 

 

Egenvårdsintyg 

Viktigt att egenvårdsintyg skrivs när det krävs. När det gäller till exempel ögondroppar som 

rekommenderats av 1177 men som inte ordinerats av läkare så skrivs inga egenvårdsintyg. 

Det finns rutiner som ska följas. 



 
 
Överföring av bilder 

Frågan kring hur man gör i andra delregioner med att kommunen på något sätt ska kunna 

bifoga foto i mejl eller mobil på till exempel hud till SÄS eller vårdcentral har tagits till 

regional grupp för närvårdsamverkan. Där föreslog man att Anki Schutz skulle kontaktas 

utifrån hennes regionala uppdrag gällande Nära vård. Anki kontaktade i sin tur sin regionala 

uppdragsgivare, Ami Svensson, då allt som Anki arbetar med regionalt alltid ska ”gå via” 

henne. Svaret som sedan kom från Anki var: 

Detta är en viktig fråga som arbetas med inom digitaliseringsområdet, men just detta 

problem är kanske inte omhändertaget. 

Inom digitaliseringsområdet och omställning pågår flera projekt med att förbättra 

förutsättningarna i den digitala utvecklingen, där denna fråga bör komma in. 

Enligt Ami finns det verksamhetsrepresentanter i dessa grupperingar från SÄS, Närhälsan 

med flera. Tyvärr kunde hon inte namnet på dem men jag hoppas att VIS-gruppens 

representanter från SÄS och Närhälsan vet hur de ska få kontakt med dessa. Det är via 

verksamhetsrepresentanterna som frågor tas in i utvecklingsarbetet. Varken SÄS eller 

Närhälsan har koll på vilka som sitter i denna typ av grupper. Närvårdskontoret tar åter med 

frågan till beredningsgrupp samordnad vård och hälsa. 

 

Dokument som behöver ses över  

Nedanstående dokument behöver ses över, dels på grund av ny arbetsprocess vid utskrivning 

från sjukhus där SIP ska ske i hemmet, dels för uppdatering relaterat till ändrade rutiner på 

regional nivå: 

• Vårdbegäran 

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

uppdaterade ”Vårdbegäran i SAMSA”.  

• Arbetsrutin för Identifiering av mångbesökare och planering av SIP-möte under 

slutenvårdstiden. Gäller för somatiska patienter 

• Rutin - Tider för planeringsmöten 

• Fast vårdkontakt gällande lagen om ”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård” 

Dokumenten ses över av Närvårdskontoret och Lotta A, Borås och eventuella frågor som 

uppkommer kan sedan ställs till övriga representanter i uppdragsgruppen.  

 

Arbetet med Nära vård 

Sonja Svendsen-Nilsson och Maria Glemfelt kommer vara med i Uppdragsgrupp Nära vård 

som leds av projektledarna för Nära vård. Återkoppling ges längre fram. 

 

IFO Barn är ej med i SAMSA 

Maria G. ställer frågan hur IFO kan få vetskap om på vilken vårdcentral ett barn är listat? 

Detta är ett problem då IFO inte kan gå in i SAMSA. I första hand är det föräldrarna som 

svarar på detta, men i de fall föräldrarna inte är medverkande så är det oklart hur det ska gå 

till. Maria G. tar åter frågan till Borås lokala samverkansgrupp. 

 

§ 9. Avslut och Trevlig sommar 

Ordförande tackade för mötet och önskar alla en trevlig sommar. Nästa möte som äger rum 

den 9 september 2021 kl. 08.30-12.00 


