
 
 

Minnesanteckning uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan 

Datum:  2021-09-09 

Plats:   Teams 

Närvarande: 

Sonja Nilsson, Linda Augustsson, Marie Elm, Lotta Andersson, Gunnel Wessbo, Pernilla 

Berglund, Maria Glemfelt, Helena Blomkvist, Emma Noring, Elvy Johansson, Maria 

Eriksson, Berith Källerklint, Cathrine Karlsson, Charlotte Bliesener Falkenström samt Anna-

Lena Hardtmann 

Frånvarande: Ingela Sunneskär, Olga Lacatus (ersättare Cathrine Karlsson) 

§ 1. Mötets öppnande  

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

påminde om vilka förhållningsregler som gäller vid digitalt möte, liksom hoppades att alla 

var laddade inför höstens utmaningar och arbeten. Det är några som redan nu är nya i 

gruppen, andra slutar i gruppen och åter andra ska tillkomma i gruppen. Detta påverkar 

gruppens arbete, men vi hoppas att vi inom kort har funnit arbetssätt mm.   

§ 2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.  

Några få kommentarer inkom på föregående anteckningar, från den 1 juni. De är nu 

publicerade. 

Anna-Lena Hardtmann är sekreterare på mötet.  

§ 3. Förberedelse till workshop 7 och 12 oktober                                     

Charlotte B Falkenström presenterar upplägget. Viktigt att ha koll på tiderna särskilt om man 

är gruppledare. Idag är det 160 anmälda, 73 resp. 87 till de två momenten. Sista 

anmälningsdag är den 30 september. Gruppdiskussioner kommer ske och deltagare från 

Uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan förväntas vara gruppledare. Antalet gruppledare 

är beroende av hur många grupper det blir. Länkar till, för workshopen, viktiga dokument 

kommer skickas ut i samband med länken. Dessa behöver gruppledarna ha koll på och de ska 

veta hur man delar dokumenten. Info till gruppledare och hantering av gruppdiskussion gås 

igenom. Skriva i chatten är att föredra framför handuppräckning. De tre fokusområdena 

presenteras. Frågan kring egengranskningar diskuteras och beslut tas att den tas bort. Fokus 2 

förlängs med 10 minuter och 3 kortas ner med motsvarande. Deltagare från uppdragsgrupp 

Vårdövergång i Samverkan ska vara mötesledare och sekreterare. Viktigt att notera 

dialogfrågorna, då de inte följer med till gruppdialogerna. Närvårdskontoret sätter ihop ett 

dokument efter dagarna. Återkoppling/Redovisning görs genom att någon gruppledare får 

uppdrag att presentera gruppens arbete och sedan kan de som har något nytt att tillägga fylla 

på, detta för att det inte ska bli för långdraget med upprepningar. Viktigt att tydliggöra att 

workshopen är en del av en process som pågår kring de aktuella frågorna. Viktigt att det är 

en workshop och inte en utbildning. Genomgång av gruppledare och reserver gås igenom 

och ytterligare 2–3 personer kommer eventuellt behövas. Fortsatt dialog sker via mejl. 

Presentationen bifogas minnesanteckningen. 

 



 
 
§ 4. SIP 

Checklista för avstämning 

Jenny K-N (Svenljunga) har gjort ett förtydligande till upplägget för mötesstruktur som 

skulle kunna vara en hjälp för handläggarna. Gruppen anser att det är viktigt att det bara 

finns ett dokument. I nuläget finns inget behov av dokumentet som presenteras i 

Närvårdssamverkan. Frågor kring rutinerna och otydligheter diskuteras. Frågan uppkommer 

vem som informerar om kostnad för hemsjukvård. Borås Stad ringer upp patienten och 

informerar om avgiften. Behöver sjukhuset informera om detta?  

 

Förslag till Flödesschema SIP 

Charlotte B Falkenström presenterar förslag för flödesschema kring SIP. Är förslaget något 

som skulle kunna hjälpa oss? Upplevelsen är att behovet finns men dokumentet behöver ses 

över, justeras och ev. göras i tydligare form, till exempel måste rutan med frågan som gäller 

vilka som ska ha sin SIP på sjukhus ses över, frågan om patient har hemtjänst/hemsjukvård 

förtydligas och det måste tydliggöras när det är primärvården eller mottagning på sjukhus 

som är fast vårdkontakt. Anna-Lena H som gjort förslaget får i uppdrag att tillsammans med 

Marie E, Maria G och Pernilla B se över och arbeta vidare med detta. Redovisas senast på 

mötet i november. 
 

Övrigt 

Avstämningsmöten; Maria G berättar att man från sjukhusets sida har man ibland varit med 

på avstämningsmöten. Man upplever att behovet finns för en del patienter men samtidigt får 

det inte bli en ny form av vårdplanering utan man bör följa rutinen. Det är lite ”både 

hängslen och livrem” nu i början. Från Tranemo beskrivs ett bra exempel på när 

primärvårdsrehab startade dialogen i planeringen i SAMSA och där kommunen sedan skrev 

in patienten. Frågan är om kommunen ska titta på ärenden som finns i SAMSA på patienter 

som inte är inskrivna i den kommunala hemsjukvården med tanke på sekretess. Man bör 

kunna se planeringen som en typ av vårdbegäran vilket gör det ok. Alla måste hjälpas åt nu 

när rutinerna är nya så att ingen patient ”hamnar mellan stolarna”. Frågor får lyftas efter 

hand och det är viktigt att man gör förhållandevis lika med tanke på de verksamheter som 

har många olika samverkansparter.  
 

§ 5. Genomgång av läxor/uppdrag 

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

minnesanteckningen. 

Översyn av dokument på hemsidan                                

Frågan skjuts till nästa möte så att alla kan gå igenom i lugn och ro. Presentationen bifogas 

minnesanteckningen.  

Upprätta årshjul                                 

Gunnel W, Sonja N, Charlotte B-F och Anna-Lena H har gjort förslag på årshjul som 

presenteras. Frågan tas upp på nästa möte så att alla hinner gå igenom för att se om det ser 

bra ut eller om något saknas. Förslaget bifogas minnesanteckningen. 

Patient som skrev ut sig själv. Maria G återrapporterar kring diskussioner som varit. De 

kommer ha ett möte kring detta och återrapportering av läxan flyttas till november.  

Egengranskning        

Anna-Lena H återkopplar från arbetsgruppen som diskuterat egengranskning och presenterar 

förslag för fortsatt arbete.  Gruppen får fortsatt förtroende att arbeta vidare med mallen. 



 
 
Enligt Maria G kommer EsMaker försvinna och gruppen behöver då också eftersöka 

alternativ för enkät. Anna-Lena kallar till nytt möte i arbetsgruppen. Presentation bifogas 

minnesanteckningen. 

Återinskrivningar                                     

Återinskrivningar kommer finnas i årshjulet och en mall skulle behövas. En diskussion förs 

gällande vinsten med att analysera återinskrivningar. Det är ett stort arbete att plocka fram 

statistik och ger inte så mycket användbart material i helheten. Vi har i stort sett fått samma 

resultat varje gång analys genomförts. Vi borde kunna komma åt de systemfel som eventuellt 

påverkar återinskrivningarna genom att arbeta systematiskt med våra avvikelser. Gruppen 

anser att vi inte ska göra analyser av återinskrivningar fler gånger. Närvårdskontoret 

återkopplar detta till Styrgruppen.          
 

 

§ 6. Listan på saker att omhänderta 

Det finns inget på listan att omhänderta. 

Frågor om liggande transporter mellan kommunala adresser för de som inte är palliativa har 

åter kommit upp. Berith Källerklint är med i en grupp som ska hantera detta. Hon 

återkopplar när hon har någon information. Eventuella inspel kan skickas till henne.  

berith.kallerklint@herrljunga.se 
 

 

§ 7. Kort information ifrån olika grupperingar;  
Styrgrupp närvård 
Möte har hållits den 2021-06-11. Se även protokoll från Styrgruppens möte som finns 

publicerat på närvårdsamverkans hemsida.  

Charlotte B Falkenström går igenom presentationen från Styrgruppen. Punkterna på mötet 

var:  

Åtgärdat sedan Styrgruppsmötet den 28 maj  

Information kring arbetet med sköra äldre                  

Vad gör vi för våra rekvirerade medel? 

Övrigt 

 

Följdfråga ställs när svar kommer angående när Habiliteringen ska in i SAMSA. Inget svar 

finns ännu, men den har lyfts på olika nivåer och i olika forum.  

 

SAMSA-grupperingarnas information: 

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

Finns ingen ny information, nästa möte är den 21 september. Förslag till Styrgruppen är att 

Marie Elm tar över istället för Gunnel Wessbo, som avslutar sin tjänst i Vårgårda.  

Regionala beredningsgrupp samordnad hälsa, vård och omsorg                            

Man diskuterade på mötet denna vecka kring förslag om att man pausar gruppen till nya 

organisationen är klar. Frågan är om gruppen ska finnas kvar i sin nuvarande form? Man 

diskuterade också hur kommunikationsvägarna ser ut i de olika grupperingarna som finns 

och i de olika närvårdsamverkansområdena. Process-statistik kring SIP togs upp. Denna 

fråga diskuteras även i andra forum. Vi måste ha en god bemanning i arbetsgrupper och 

naturliga kopplingar till Vårdövergång i Samverkan.  

AU-Rutin                             

Linda Augustsson kommer sluta och behöver lämna över uppdraget till någon annan. 

mailto:berith.kallerklint@herrljunga.se


 
 
Frågorna som ska hanteras under hösten är bland annat; Blanketter för reservrutin, 

Information om samtycke, Översyn av rutin, Utlämnande av sekretessbelagt material, 

Egenvård förytliganden regionalt och Ny rutin. Linda är med på första mötet för hösten nästa 

vecka. Därefter ligger mötena onsdag morgon under hösten. Ingen erbjuder sig idag att var 

med och Charlotte B-F frågar även de som inte är med idag. 

AU-SIP                             

Maria Glemfelt rapporterar. Informationskampanj och framtagande av informationsmaterial 

till bland annat medborgarna skulle ske under hösten. Denna planering har pausats då man 

även vill få med information kring patientkontrakt. Man arbetar också med 

överenskommelsen för Barn och unga och för att få med offentliga skolorna, BVC, 

barnhälsovård och förskola. Det kommer också information som kan gå till barn och unga 

och deras föräldrar. Gunnel Wessbo informerar om att vissa kommuner har varit med på ett 

informationsmöte kring patientkontakt (SKR).  

AU-Utveckling                                           

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

F har bett om 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. Haft 

möte och minnesanteckningar skickas ut av Charlotte. Möten är varannan vecka hela 

eftermiddagen. Ingen från denna uppdragsgrupp känner att man har kompetensen som krävs. 

Frågan tas till Styrgruppen.   

Grupp i länet kring införandet av Teams- AG-distans       

Har inte haft något möte sedan sist. 

Information ifrån SAMLA 

Maria Glemfelt och Emma Noring; Arbete med processer kring SIP pågår, vuxna respektive 

barn. SAMLA har efterfrågat och fått våra delregionala dokument kring processen vid 

utskrivning från slutenvården och gör några mindre förändringar. Planerad start 1 oktober 

respektive 1 november. Pågår en dialog gällande huruvida vi bör ha kopplingar till SAMLAS 

ledningsgrupp.  

Information från övriga grupper 

Hälso- och sjukvårdsavtalet 

Förslag på riktlinjen kommer gå ut på remiss. Remisskonferenser kommer genomföras fram 

till årsskiftet.  
 

Strategi för hälsa 

Man har påbörjat sitt arbete och ska ta fram målområden. Maria Eriksson som är med i 

gruppen har utgått ur mötet innan denna punkt och kan inte redovisa ytterligare.   
 

Suicidprevention         

Anna-Lena Hardtmann har varit med på ett möte den 14 juni där de presenterade de olika 

delarna i aktivitetsplanen. Denna finns på Närvårdssamverkans hemsida. Huvudområdena 

som de arbetar med är; Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer, Höjd 

kunskapsnivå om suicid i Sjuhärad, Suicid ska vara ett prioriterat område på ledningsnivå, 

Ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer, Ökad 

samverkan mellan civilsamhället och offentliga verksamheter och Bidra till lärandet av 

händelseanalyser. 

 



 
 
Nära vård  

Ett möte har varit. I gruppen sitter bland annat Sonja Nilsson, Ingela Sunneskär, Lotta 

Andersson, Maria Glemfelt och Anna-Lena Hardtmann och leds av projektledarna för Nära 

Vård. Man diskuterade förväntningar på gruppens arbete och olika syn på Nära vård. Man 

talade om olika frågor kring förutsättningar och utmaningar i omställningen. Projektledarna 

tar med en del frågor gällande förutsättningar och uppdrag för gruppen till Styrgruppen. En 

aktivitetsplan ska tas fram, vilket förhoppningsvis gör det tydligare vad gruppen ska arbeta 

med. 

 

Nätverk SKR                               

Kommande möte 15 september. Detta är en fortsättning på trygg och säker vård. Syftet är 

erfarenhetsutbyte och Maria Glemfelt är med som SIP-samordnare. Finns även deltagare från 

GITS. 
 

 

§ 8. 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.  
 

Avvikelser 

Punkten skjuts fram till nästa möte då det finns en del att diskutera och tiden är för knapp.  
 

Frågor från Borås  

Faxa epikris kopplat till ny rutin ska ske tills Millenium/FVM är infört.  

Ställa frågor i SAMSA och sekretess för kommunen hanterades i diskussionen under § 4. 

 

Utvärdering av sommaren 

Inga kommentarer har kommit in.   
 

Förslag på mötestider 2022 

Tiderna är utskickade och godkänns. 

 

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 Närvårdssamverkan. Det finns ännu inget svar på frågan men 

Närvårdskontoret har den kvar.  

 

Nya personer till avvikelse/analysgrupp och nya personer i gruppen kring egengranskning 

Till egengranskning kommer Elvy Johansson, Ulricehamn och Sofia Lundstedt, Vårgårda 

ersätta de som slutar. Avvikelsegruppens deltagare diskuteras vid nästa möte när 

avvikelserna tas upp. 

 

Deltagare i rehabgruppen/nätverket?                                       

Dialog förs kring nätverksgruppen för rehab, ska den var inom Närvårdssamverkan? Vad 

händer när Linda slutar? Detta är en nätverksgrupp som inte har mandat till beslut. Man 

behöver se över samverkansfrågor som gäller rehab och lyfta frågorna till rätt forum. Då 

Uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan är en sammanslagning av gruppen som arbetade 

med lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården och äldre/multisjuka så borde 



 
 
frågorna hanteras i denna grupp. Om man gör om nätverket så behöver man se över 

deltagarna och mandatfrågan. Frågan är planerad att tas till AU.  

 

Biståndshandläggarfrågor utanför kontorstid 

Frågan hur biståndshandläggarfrågor hanteras utanför kontorstid har uppkommit i 

arbetsgrupp Mobil Närsjukvård. Anna-Lena Hardtmann mejlar ut frågan till 

kommunrepresentanterna som svarar henne. 

 

Övrigt? 

Maria har skickat information om ny rutin kring dödsfall till Närvårdskontoret. MAS-

nätverket blev ombedda att se över den delregionala rutinen kopplat till detta. De har 

diskuterat frågan och har återkopplat med en del frågeställningar. Frågan lyfts till AU.  

 

§ 9. Avslut  

Ordförande tackade för mötet. Nästa möte äger rum den 19 oktober 2021 kl. 08.30-12.00. 


