
 
 

Minnesanteckning uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan 

Datum:  2022-01-20 

Plats:   Teams 

Närvarande: 

Sonja Nilsson, Marie Elm, Lotta Andersson, Pernilla Berglund, Maria Glemfelt, Helena 

Blomkvist, Elvy Johansson, Anneli Westberg, Sofia Lundstedt, Sari Heinonen, Annika 

Arvidsson, Berith Källerklint, Ingela Sunneskär samt Charlotte Bliesener Falkenström  

Frånvarande: Emma Noring, Olga Lacatus samt Anna-Lena Hardtmann 

§ 1. Mötets öppnande  

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade årets första möte. Mötet genomförs digitalt. 

Ordförande påminde om vilka förhållningsregler som gäller vid digitalt möte, liksom 

hoppades att alla var laddade inför vårens utmaningar och arbeten. En presentationsrunda 

genomfördes, då Anneli Westberg var ny i mötet.    

§ 2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes och övrig fråga från SÄS tillkom. För mer information se under 

punkten övrigt.  

Inga kommentarer har inkommit på anteckningarna från mötet den 16 december, så de är nu 

publicerade på Närvårdssamverkans hemsida.  

Charlotte B Falkenström är sekreterare på mötet.  

§ 3. Genomgång av årshjulet- Vad ska göras?  

Då nästa möte i Vårdövergång i Samverkan är den 17 mars, görs genomgången av årshjulet 

både för januari och februari. Vad det gäller översynen av deltagare i uppdragsgruppen 

beslutade mötet att avvakta och utvärdera med tiden, då nya deltagare har tillkommit.  

Egengranskningen flyttas fram till sen vår då gemensam mall ska tas fram för detta ändamål. 

Syftet med den gemensamma mallen är att skapa samsyn och undvika olika tolkningar. Den 

grupp som leds av Anna-Lena Hartmann får också diskutera vem/vilka som ska egengranska 

ute i våra verksamheter. Är våra medarbetare mogna att egengranska?  

Avvikelserna för 2021 ska sammanställas och analyseras. Genomgång av avvikelserna görs 

på nästkommande möte i mars. Årsjulet bifogas i samband med minnesanteckningarna.   

 

§ 4. Samordnad Individuell Plan (SIP) 

- Ingela Sunneskär går igenom uppdaterade och reviderade flödesscheman kring SIP-

processen i hemmet och SIP-processen från slutenvården. Mötet är överens om att 

processerna är bra och att de tydliggör flödet. Efter Ingelas justeringar (logga samt 

vem kallar vid SIP på sjukhus- sjukhuset/fast vårdkontakt) skickar Charlotte B 

Falkenström ut dokumenten till Styrgruppen för vidarebefordran till alla berörda. 

Processerna följer våra rutiner och riktlinjer och innebär endast ett tydliggörande av 

respektive process.  

- Samtliga uppmanas av Maria Glemfelt att ransaka sitt arbete före och efter den 1 

sep. Vad har vi förändrat? Har vi förändrat vårt arbete? Hur kan vi stärka vårt 



 
 

arbete? Vi måste förstå varför det ser ut som det gör för att vidta korrekta åtgärder. 

Lokala dialoger kan med fördel föras kring detta. Det är viktigt att vi fokuserar och 

tittar på goda exempel. Det är lätt att uppmärksamma de fall där vi inte lyckats få till 

processen på ett optimalt sätt. Vi måste förstå varandra, liksom beakta läget i en 

rådande pandemi.  

- Maria Glemfelt arbetar 20% som SIP-stöd under 2022.  

- Maria Glemfelt har bjudit in till SIP-samordnar träffar.  

- SÄS planerar för att skriva ut ansvarsfliken och ge till patienterna. Materialet 

behöver dock vara användarvänligt. 

 

§5. Genomgång av läxor/uppdrag 

Uppdrag, frågeställningar, rutiner mm som behöver klargöras av både sjukhus, kommun och 

vårdcentral betraktas som läxor. Övriga frågor och inspel hamnar under övrigt.  

 

Läxor:  

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

Uppdraget redovisas den 17 mars.  

- Granska sammanställningen av workshoparna, se över ansvarsfliken- Uppdraget 

presenteras den 17 mars.  

- Planering av Workshop våren 2022- Gruppen presenterade sitt förslag, liksom 

presenterade ett antal Case som vi ska gå igenom. De Case som presenterades ska 

kompletteras. Charlotte B Falkenström ser till att detta görs med hjälp av Marie Elm, 

Ingela Sunneskär, Maria Glemfelt samt Lotta Andersson. För mer information kring 

workshopens upplägg se bifogad presentation. I övrigt stod mötesdeltagarna bakom 

planeringen i workshopen. I gruppindelningen kommer verksamhetstillhörighet att 

beaktas. 

- Översynen av dokument kompletterades. Fler dokument har granskats och ska 

justeras och uppdateras på hemsidan. Samtliga bör se på dokumentet kring fast 

vårdkontakt och riskbedömningar. Vad det gäller omtag kring SMA (Safe 

Medication Assessment) så tar Marie Elm med sig frågan till samverkansgruppen för 

läkemedel och återkopplar till oss i Vårdövergång i Samverkan.  

- Titta på en avvikelse gällande patient som skrev ut sig själv/Avbruten process- SÄS 

arbetar på med detta. Informationen läggs till övrig fråga vid behov. I och med detta 

stryks uppdraget från läxan.  

- Genomföra egengranskning, i enlighet med verksamhetsplan och uppdrag- Görs 

under sen vår. En enhetlig mall ska tas fram.  

- Flödesschema SIP-process- Klarmarkeras och har hanterats under paragraf 4 kring 

SIP.  

 

För mer information se bifogad läxa/handlingsplan.  
 

§ 6. Listan på saker att omhänderta 

Det finns inget på listan att omhänderta. 

 

§ 7. Information ifrån olika grupperingar;  
 

Styrgrupp närvård 
Det har inte varit något Styrgruppsmöte sedan vi hade vårt senaste möte i Uppdragsgrupp 

Vårdövergång i Samverkan, vilket gör att det inte finns något att rapportera. Nästa möte är 
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den 28 januari. Mål, indikatorer och processmått utarbetas och tas fram. Dessa ska 

presenteras för det politiska presidiet den 17 februari.  

 
SAMSA-grupperingarnas information: 

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

Finns ingen ny information.  

AG-Rutin (Ingela Sunneskär) 

Mötet upplevs otydligt. Den fråga som dominerar i dagsläget är utlämnandet av dokument. 

Jurister är inkopplade. Ansvarsfliken ska vara brukarvänlig, klarhet ska finnas gällande vem 

som är personuppgiftsansvarig och hänsyn ska tas till menprövning. En regional rutin 

kommer för detta. I övrigt berördes även användandet av SAMSA vid asylärenden. Ingela 

håller uppdragsgruppen uppdaterade i frågan. Övriga arbetsgrupper kommer att vara kvar i 

sin befintliga form, förutom beredningsgruppen som har tagits bort.                           

AG-SIP (Maria Glemfelt)                            

Inget möte har hållits. Möte med våra systemförvaltare kommer att hållas den 25 januari. 

Förslag om ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation är tänkt till 2023. 

Länk med information bifogas minnesanteckningarna.  

AG-utveckling (Behnaz Farbod) 

Finns inget att rapportera. 

Grupp i länet kring införandet av Teams- AG-distans (Kerstin Ödvall)  

Har inte haft något möte sedan sist, men de inväntar att Skype ska ändras till Cisco VMR i 

SAMSA.  

Information ifrån SAMLA 

Maria Glemfelt- Patientinformation ska skickas ut från Alingsås sjukhus. Hur ställer 

Uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan sig till de dokument Maria Glemfelt skickat ut 

gällande patientinformation? Ska vi göra något eget? Maria önskar svar på detta senast v 7.  

Det arbetssätt som vi införde 1 sep, infördes även i Lerum och i Alingsås en och två månader 

efter oss och de gör redan nu justeringar i processen, exempelvis gällande att den fasta 

vårdkontakten alltid ska vara med på avstämningsmötet. Barnperspektivet beaktas också.  

Egenvårdsintygsfrågan är också aktuell, liksom att öppenvårdsmottagningen i Lerum har 

stängt. Ett mobilt team ska skapas på SÄS inom psykiatrin, som exempelvis stöd till 

kommun och primärvård. I uppbyggandet är representant från Lerum med.  

Helena Blomkvist- Det finns inget att rapportera från deras motsvarighet till vår Styrgrupp.   

Information från övriga grupper 
 

Strategi för hälsa (Anneli Westberg/Charlotte B Falkenström) 

Målområden ska beslutas av Styrgruppen den 28 januari.  
 

Suicidprevention (Anna-Lena Hardtmann/Charlotte B Falkenström) 

Arbetet löper på. Stöd ges till de lokala arbetsgrupperna i upprättandet av lokal 

handlingsplan för suicid. Utbildningar anordnas kring första hjälpen.  

 

  



 
 
Nära vård (Maria Glemfelt, Lotta Andersson, Sonja Nilsson, Ingela Sunneskär) 

Upplevs ostrukturerat och trögt. De ”trampar runt i dokument” och har svårt att redogöra för 

arbetet. En operativ styrgrupp finns för att driva på arbetet med Nära vård. En patientprocess 

ska granskas.  
 

 

§ 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.  
 

Frågor från Borås  

Det gäller följsamhet till rutin (i detta fall avstämningsmöte där biståndsbedömarna har ett 

ensammöte) och hur vi gör om vi ser att rutinen faktiskt inte är bra för våra patienter. När 

och hur görs det förändringar i en redan skapad rutin? Har det gjorts i gruppen tidigare? 

Dialog fördes och åtgärd måste vidtas. I Borås Stad är fackliga representanter inkopplade 

och problematiken har blivit ett arbetsmiljöproblem. En grupp bildas i syfte att se över 

lösningsförslag. Uppdraget läggs till läxor och gruppen består av Anna-Lena Hardtmann 

(sammankallande), Sonja Nilsson, Pernilla Berglund, Sofia Lundstedt, Lotta Andersson, 

Anneli Westberg och Maria Glemfelt. 

 

ViSam 

Tre MASar tittar på dokumentet och återkopplar/justerar. Borås Stad tittar på 

sammankallande och ordförande till nätverket. Om ingen finns att tillgå kommer Ingela 

Sunneskär att ansvara för nätverket.  

 

Skriva ut från SAMSA  

Frågan har redan berörts tidigare på mötet.  

 

Bristande följsamhet till egenvårdsrutin 

Dialog fördes och vi brister i detta och har olika tolkningar. Dialog fördes och åtgärd måste 

vidtas. Detta lösningsuppdrag åläggs också den grupp som ska se över arbetssättet från 1 

september. Uppdraget läggs alltså till läxorna och gruppen består alltså av Anna-Lena 

Hardtmann (sammankallande), Sonja Nilsson, Pernilla Berglund, Sofia Lundstedt, Lotta 

Andersson, Anneli Westberg och Maria Glemfelt. 

 

Inkommen fråga:  

Skulle det finnas möjlighet att hemtjänst kan initiera kontakt med vårdcentral via SAMSA 

för person som enbart har hemtjänst och som försämrats, men kanske inte är aktuell för 

inskrivning i kommunal hemsjukvård, och där man funderar på behov av 

stöd/råd/bedömning/hembesök av läkare eller distriktssköterska? Denna del finns ju inte med 

i den delregionala rutinen i dagsläget, bara att vårdcentralen kan initiera behov av 

hemsjukvård/socialtjänst. 

 

Svar: Ja, det går bra. Dock inte vid akuta situationer och ärenden.  

 

 



 
 
Spridningskonferens 4 februari 2022 

Påminnelse om Närvårdssamverkans Spridningskonferens den 4 februari. Inbjudan finns på 

Närvårdssamverkans hemsida.  

 

Transport av avlidna- Vad gör vi?  

Marie Elm presenterade riktlinjen för transporter av avlidna som under våren varit ute på 

remiss, liksom Bårhusremissen som är mycket otydlig. Vårt delregionala dödsfallsdokument 

måste revideras, då det inte är korrekt utifrån regionala dokument. Frågan lyfts till 

representanterna i VVG av Charlotte B Falkenström. Detta är en viktig kommunikations- och 

informationsfråga. För mer information se bifogat dokument.  

 

Fråga från SÄS- Rehabilitering 

Vi ser ett behov av en överenskommelse mellan sjukhus, primärvård och kommun vad gäller 

rehabiliteringsinsatser för barn. Detta har varit ett problem länge då vi inte vet vart barnen 

”hör hemma”. Helena Blomkvist och Anneli Westberg granskar den Regionala Medicinska 

Riktlinjen och för en dialog kring detta.  

 

Inspel från SÄS 

Antalet bostadslösa har ökat- Hur ser vi på dessa patienter? Ska de vara en SAMSA-patient 

eller ska en orosanmälan göras till Borås Stad? Denna fråga är ett medskick till alla i 

uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan och bör lyftas på de lokala ledningsgruppernas 

möten.  

 

Hur är läget ute på korttiderna? Svaret är att det är kaotiskt och överbeläggning. Brist på 

personal.  

 

§ 9. Avslut  

Ordförande tackade för mötet och påminde oss om att vara snälla mot varandra i dessa bistra 

tider. Vi ska vara ödmjuka, flexibla och vara rädda om varandra. Nästa möte äger rum den 

17 mars 2022 kl. 08.30-12.00. 


