
 
 

Minnesanteckning uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan 

Datum:  2021-10-19 

Plats:   Teams 

Närvarande: 

Sonja Nilsson, Ingela Sunneskär, Marie Elm, Lotta Andersson, Berith Källerklint, Elvy 

Johansson, Sofia Lundstedt, Pernilla Berglund, Maria Glemfelt, Emma Noring, Maria 

Eriksson, Charlotte Bliesener Falkenström samt Anna-Lena Hardtmann  

Frånvarande: Helena Blomkvist, Olga Lacatus och Annika Arvidsson 

§ 1. Mötets öppnande  

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

påminde om vilka förhållningsregler som gäller vid digitalt möte. Nya deltagare Ingela 

Sunneskär, Sofia Lundstedt och Annika Arvidsson (frånvarande) hälsades välkomna. 

§ 2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.       

Inga kommentarer har inkommit på föregående anteckningar från den 9 september. De är nu 

publicerade.                                   

Anna-Lena Hardtmann är sekreterare på mötet.  

§ 3. Uppföljning/utvärdering av Workshop                                  

Charlotte Bliesener-Falkenström presenterar de utvärderingar som kommit in i Esmaker. 

Överlag har man tyckt att dagarna var bra. Många som inte arbetar i SAMSA var med på 

workshoparna, vilket påverkat. I vissa grupper blev det inte personer från alla verksamheter 

vilket gjorde att diskussionerna blev svårare. Man efterfrågar mer information och 

utbildning. Flera hade också förväntat sig utbildning. Några tyckte att workshopen kom för 

tidigt efter att man infört nya rutiner. Biståndshandläggarna upplever att arbetsbelastningen 

ökat. Primärvården har bollen men ändå inte och vet inte var de ska börja. En 

sammanställning är också gjord av materialet från gruppdiskussionerna och Charlotte går 

igenom denna. Överlag har man tyckt att dagarna varit bra. Om det är möjligt så vill SÄS få 

reda på vilken/vilka avdelningar där det inte fungerar. Lokala ledningsmöten skulle kunna 

vara ett bra forum för fortsatt arbete och det fungerar bra i de flesta kommuner men inte alla. 

Frågan tas till AU och styrgruppen. Det finns olika nivåer i det som skrivits; egen 

verksamhet/lokal grupp/styrgrupp. Dokumentet bifogas minnesanteckningen. 

Närvårdskontoret gör en sammanställning utifrån de olika nivåerna och tar hjälp av övriga 

representanter i Uppdragsgrupp vårdövergång i samverkan.  

§ 4. SIP 

Mall för SIP utanför SAMSA 

Styrgruppen har tagit beslut att mall för SIP-statistik ska användas av de verksamheter som 

inte gör SIP i SAMSA. Charlotte visar mallen. Närvårdskontoret har uppdraget att 

sammanställa den statistik som kommer in.  

Beslut av Habiliteringen 

Habiliteringen har tagit beslut om att inte använda SAMSA och man avvaktar införandet av 

Millenium/FVM. Beslutet bifogas minnesanteckningen. 



 
 
Skriva ut från SAMSA 

Frågan har kommit vad som är får/ska skrivas ut från SAMSA för att lämnas till patienten. I 

planeringsfliken är man aktiv. Det finns också en ansvarsflik där man varit olika duktiga på 

att fylla i vad man har för ansvar efter utskrivning. Kan detta skrivas ut och lämnas till 

patienten? Om SIP görs på sjukhuset så är det den som ska skrivas ut. Beslutet från 

handläggaren i kommunen får patienten. Oklart hur mycket som skrivs i ansvarsfliken och 

detta behöver diskuteras vidare. Alla funderar till nästa möte och frågan tas upp igen.  

Information gällande SIP till patienter      

Det har nu tagits fram information som kan användas. Maria Glemfelt skickar ut detta i mejl 

när hon fått det. 

Övrigt                               

Samtalskort har funnits tidigare och efterfrågas. Maria Glemfelt kollar om dessa fortsatt är 

aktuella.  

§ 5. Genomgång av läxor/uppdrag 

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

minnesanteckningen. 

Översyn av dokument på hemsidan                                

Charlotte Bliesener-Falkenström går igenom listan över dokument som utsedd grupp tittat 

över. Används SMA (Safe Medication Assessment) idag? Material från tidigare workshop 

och gammalt presentationsmaterial gällande lagen om in- och utskrivning tas bort. Vissa 

dokument behöver ses över ytterligare och tas bort/revideras. Ingen ny arbetsgrupp tillsätts 

utan Närvårdskontoret skickar ut de rutiner/dokument som man inte kunnat ta beslut om och 

övriga representanter i Uppdragsgrupp Vårdövergång i samverkan får då svara vad man 

anser bör göras. Presentationen bifogas minnesanteckningen.  

Upprätta årshjul                                 

Alla skulle till idag ha tittat på förslaget på årshjul som presenterades vid förra mötet. Inga 

kommentarer och årshjulet kommer användas från och med 2022. 

Patient som skrev ut sig själv.           

Maria Glemfelt har inget att återrapportera. En grupp på SÄS ska analysera ärendet.   

Egengranskning        

Gruppen skulle haft möte förra veckan men detta ställdes i, nytt möte bokat 9/11. Man håller 

också på att kolla upp detta med Esmaker. Närvårdskontoret använder inte Esmaker via 

vgregion utan via Boråsregionen Sjuhärad kommunalförbund och frågan är ställd dit om 

några förändringar ska ske.  

Flödesschema SIP vid slutenvårdstillfället                                    

Innehållet är något förtydligat men gruppen känner sig färdiga. Däremot behöver flödet 

göras snyggare och mer pedagogiskt. Närvårdskontoret försöker hitta någon som kan hjälpa 

till med detta. Ingela Sunneskär erbjuder sig att göra ett försök och dokumentet skickas till 

henne. Dokumentet i sin nuvarande version bifogas minnesanteckningen. 
 
 

 

 
 



 
 
Workshop  

Workshop ska genomföras i april 2022. Några behöver ta fram ett förslag. Många frågor 

behöver besvaras, vilka ska bjudas in, tydlig inbjudan, halv- eller heldagar, parallellt 

chefsmöte En grupp med följande personer bildas för att arbeta med detta; Maria Glemfelt, 

Lotta Andersson, Ingela Sunneskär, Sonja Nilsson och  Närvårdskontoret. Närvårdskontoret 

kallar till möte.  

 

§ 6. Listan på saker att omhänderta 

Det finns inget på listan att omhänderta. 
 

§ 7. Kort information ifrån olika grupperingar;  
Styrgrupp närvård 

Möte har hållits den 2021-09-10 och 2021-10-15. Charlotte Bliesener-Falkenström går 

igenom protokollen. Se även protokoll från styrgruppens möte som finns publicerat på 

Närvårdssamverkans hemsida. På styrgruppens möte presenterades också information om 

avtal gällande ADL-intyg, denna presentation och avtalet bifogas minnesanteckningen. 
 

SAMSA-grupperingarnas information: 
Ledningsrådet för samordnad hälsa, vård och omsorg                                                     

Maria Glemfelt och Marie Elm presenterar information från ledningsrådet. Information från 

AG-utveckling, AG-rutin och AG-SIP. FVM - valideringar är gjorda, Distansmöten med 

byte från Skype till VMR. Beslutspunkt gällande om regional beredningsgrupp ska avslutas 

bordlades. Presentationen bifogas protokollet. 

Regionala beredningsgrupp samordnad hälsa, vård och omsorg                            

Inte varit något möte.  

AG-Rutin                                                                                                   
Generella lathunden är uppdaterad och eventuella ändringar ska ses över. Det ska finnas i 

både Word och PDF för att vara ifyllningsbart gällande reservrutinen på nätet. Rutiner i 

SAMSA finns kvar gällande Covid. Information i SAMSA måste vara bra och man kan inte 

hänvisa till NPÖ eftersom alla inte har behörighet. Film om SAMSA- körkort gjord i NU-

sjukvården för information till personalen hur man arbetar i kommun och primärvård, den är 

tecknad och med text och berättarröst, detta borde vi kanske ha även här i vår delregion. 

Maria Glemfelt skickar länkar till de filmer som nämns när de är klara.  

AG-SIP                                

Har inte varit något möte sedan sist.  

AG-Utveckling                                           

Behnaz Farbod är representant, men idag finns inget nytt.  

AG-distans                     

Charlotte Bliesener-Falkenström presenterar informationen som hon fått till sig. Det har varit 

två möten efter sommaren. Det är nu helt klart att Microsoft Teams inte får användas vid 

möten med patienter eller som rör sekretessfrågor. Skype kommer att försvinna och bytas ut 

mot VMR.  troligast är att vi ska använda Cisco VMR istället. Det betyder att man på SÄS 

måste klistra in länk från VMR in i SAMSA. Idag används knappen ”Hämta Skypeinfo” i 

SAMSA och den möjligheten kommer då försvinna. Gruppen har framfört önskemål om att 

kunna fortsätta använda knappen i SAMSA, men inte fått klart besked ännu. Det kommer att 



 
 
finnas information på GITS hemsida och gruppen har i uppdrag att titta på de lathundar för 

distansmöte som finns på sidan nu då de eventuellt behöver uppdateras. Information till IT i 

kommunerna behövs. Maria Glemfelt tar med frågan till ledningsrådet. Någon vårdcentral 

har börjat använda Teams i patientärenden, trots att det nu är beslutat att det inte får 

användas i detta syfte. Sonja Nilsson och Pernilla Berglund tar med frågan till sina 

ledningsgrupper för vårdcentralerna.  

Information ifrån SAMLA 

Maria Glemfelt och Emma Noring; Nytt arbetssätt startade 1 oktober och det fungerar olika 

bra i Lerum och Alingsås.  

Information från övriga grupper 

Strategi för hälsa 

Maria Eriksson återkopplar från gruppen. Man har diskuterat uppdrag och mål och kommer 

nu ha en workshop denna vecka för att ta fram detta.  
 

Suicidprevention         

Det har inte varit något möte med arbetsgruppen sedan vårt senaste möte här. Man arbetar nu 

aktivt med en dag kring suicid. ”Tillsammans stärker vi det suicidpreventiva arbetet i 

Sjuhärad” Inbjudan finns på Närvårdssamverkans hemsida, anmälan senast 21/10. Många 

anmälda, men det kan finnas platser kvar. 

 

Uppdragsgrupp Nära vård  

Inget mer möte sedan sist.  

 

Nätverk SKR                               

Maria Glemfelt har varit med på möte och mycket diskussion sker kring Nära vård och 

utskrivningsprocessen. Man tipsar om Webkollen. Ytterligare ett möte i december är 

planerat. 
 

 

§ 8. Övriga frågor 

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

 

Resultat kring lagen om samverkan vid utskrivning 

Charlotte Bliesener-Falkenström går igenom delar av resultaten. Antalet SIP har ökat, vilket 

är positivt. Presentationen bifogas minnesanteckningen.  
 

Avvikelser 

Anna-Lena Hardtmann presenterar analysgruppens arbete och förslag till förbättringar. 

Hantering av förslag till förbättringar: Den som skriver/samordnar skriver vilken 

rutin/riktlinje som avvikelsen gället lyfts till styrgruppen. De rutiner som behöver påminnas 

om i verksamheterna och som är viktiga att gå igenom vid introduktion av nyanställda läggs 

på hemsidan. Behov av information på olika språk tas med till de olika verksamheterna och 

till styrgruppen för att uppmärksamma problemet. Marie Elm tar med frågan kring RMR till 

sina kanaler.  Aktuellt avtal gällande ADL-intyg finns och har presenterats för styrgrupp och 

vid dagens möte. Ny deltagare som ersättare blir Sofia Lundstedt. Presentationen bifogas 

minnesanteckningen.  
 

 

 

 



 
 
Bristande följsamhet till egenvårdsrutin  

Ulricehamn upplever att det är bristande följsamhet till egenvårdsrutinen från SÄS och man 

undrar om det gäller i andra kommuner också. Det gäller bland annat efter ögonoperationer. 

De som har problem mejlar till Närvårdskontoret. 

 

Överföring av bilder 

Frågan har åter lyfts på regionalt möte och förslag på kontakt för fortsatt diskussion blev 

Lars Lindsköld som arbetar med Vårdens digitalisering. Han är bland annat samordnare för 

Rådet för artificiell intelligens inom hälso- och sjukvård (AI-rådet hälso- och sjukvård). 

Samtal fördes med honom och han bekräftar att frågan finns i diskussioner sedan tidigare. 

Om man ska göra helt rätt så ska inga fotos hanteras via mobil då detta inte är säkert utan 

man ska fotografera med kamera och sedan föra över till journal. Man arbetar också med 

olika lösningar och hur man ska kunna arbeta med detta i Millenium.  

 

Rehabnätverk 

Beslut har tagits i styrgruppen om att Rehabnätverket i den del som är kopplad till 

Närvårdssamverkan ska inte finnas kvar utan frågor ska hanteras i Uppdragsgrupp 

Vårdövergång i samverkan. Vid behov kan då personer med rehabkompetens adjungeras till 

specifika frågor. Nätverket som ”yrkesmöte” är en annan del och här får cheferna för 

aktuella yrkesgrupper besluta vad som ska ske.  

Representation i Uppdragsgrupp Vårdövergång i samverkan                                 

Behov finns av kommunal rehabpersonal i uppdragsgruppen eftersom de som hade den 

kompetensen inte längre är med. Frågan finns också hur man ska tänka kring belastning för 

representanter för SÄS och primärvård. Omställningen för SÄS kommer eventuellt påverka 

vilka deltagare som ska vara med. Mycket är oklart och frågan lyfts igen vid nästa möte. 

Planering och beslut kring jul och nyår                                      

Extra bemanning behövs vissa dagar kring jul och nyår. Frågan lyfts till AU och styrgrupp.  

Möten nästa år                                 

Beslut taget att möten under innevarande år ska vara digitalt. Första mötet 20 januari blir 

fysiskt på Närvårdskontoret. Diskussion för övriga tillfällen nästa år kommer ske vid nästa 

möte.  

§ 9. Avslut  

Ordförande tackade för mötet. Nästa möte äger rum den 16 december 2021 kl. 08.30-12.00 


