
 
 

Minnesanteckning uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan 

Datum:  2021-12-16 

Plats:   Teams 

Närvarande: 

Sonja Nilsson, Ingela Sunneskär, Marie Elm, Lotta Andersson, Elvy Johansson, Sofia 

Lundstedt, Pernilla Berglund, Maria Glemfelt, Emma Noring, Maria Eriksson, Helena 

Blomkvist, Olga Lacatus, Annika Arvidsson, Sari Heinonen, Charlotte Bliesener 

Falkenström samt Anna-Lena Hardtmann  

Frånvarande: Berith Källerklint 

§ 1. Mötets öppnande  

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

påminde om vilka förhållningsregler som gäller vid digitalt möte. En kort presentationsrunda 

görs då vi nu har nya deltagare.  

§ 2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.       

Inga kommentarer har inkommit på föregående anteckningar från den 19 oktober. De är nu 

publicerade.                                   

Anna-Lena Hardtmann är sekreterare på mötet.  

§ 3. Uppföljning/utvärdering av Workshop                                   

Närvårdskontoret presenterar den sammanställning dokument som skapats utifrån de 

utvärderingar som gjordes efter workshoparna och som kommunicerats till Styrgrupp 

närvård. Dokumentet är upplagt utifrån vad som ska göras på lokal nivå eller delregional 

nivå, vad görs i Uppdragsgrupp Vårdövergång i samverkan och vad respektive verksamhet 

måste hantera. Punkten gällande SÄS kring ”personal på sjukhuset måste sluta fråga 

patienten om hen vill ha (mer) hjälp. Det är en diskussion och beslut som sker med 

kommunen” är hur man ska ställa frågor i stället. Många av kommentarerna i dokumentet 

kan bero på olika syn och tolkning och några frågor i dokumentet hänger ihop. En grupp 

behöver tillsättas med personer från alla verksamheter som kan gå igenom det som gäller 

Uppdragsgrupp Vårdövergång i dokumentet och göra en översikt av dokumentet. Maria 

Glemfelt eller Emma Noring är med från SÄS och någon från Närvårdskontoret. Sonja 

Svendsen Nilsson, Olga Lacatus, Sofia Lundstedt och Helena Blomkvist är också med.                         

Dokumentet bifogas minnesanteckningen. 

§ 4. Samordnad individuell plan – SIP 

-SAMLA skriver ut ”ansvarsfliken” och har ställt frågan hur vi gör i vår delregion och om 

det är ok att göra det. I ansvarsfliken finns planeringen för närmsta tiden och med viktig 

information till patienten. Det behövs en fortsatt diskussion om kvalité och innehåll. Kanske 

kan det finnas en digital lösning på sikt. Förslaget är att frågan tas med till gruppen som ska 

arbeta med dokumentet från Workshoparna, se § 4.   

- Vem ska dokumentera i SIP? Man behöver prata ihop sig vem som ska hålla i mötet och 

vem som ska dokumentera. Gruppen som ska arbeta med ansvarsfliken får även detta 

uppdrag.   

- SIP-processen i hemmet; Ingela Sunneskär har gjort ett förslag för SIP i hemmet som inte 

hanteras vidare idag, men ska diskuteras vidare framöver. 
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- Utbildnings-/Introduktionsmaterial för nya medarbetare; Behnaz Farbod har fått förlängt 

uppdrag till och med sista maj 2022 gällande utbildning SIP i SAMSA. Hon har fått i 

uppdrag att se om det går att göra förslag för någon typ av digital utbildning. När det gäller 

utbildning i SAMSA generellt så återkommer detta, se § 8. 

- Goda exempel; Det är viktigt att vi försöker bidraga med goda exempel då det är alltför lätt 

att fastna i och fokusera på det som inte fungerar. Några goda exempel beskrivs från både 

kommun och region. Brukarrevision ska göras gällande SIP som gjorts för ungdomar 15–25 

år och frågor även till vårdnadshavare. Revisionen kommer förhoppningsvis ge resultat att 

kunna arbeta vidare med. 

- Maria kommer ha fortsatt uppdrag som stöd i SIP-arbetet på 20% 2022.  

 

§ 5. Genomgång av läxor/uppdrag 

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

minnesanteckningen. 

Workshop 2022                                  

Charlotte Bliesener-Falkenström presenterar förslag till workshop 1 respektive 3 mars. 

Tanken är att man ska arbeta med frågor som är kopplade till nya delregionala 

riktlinjer/rutiner som började gälla 1 september. Det som kommer fram i dialogerna ska som 

tidigare sammanställas efter workshoparna. Uppdragsgruppen anser att förslaget är bra och 

arbetsgruppen behöver nu arbeta vidare med frågeställningar till dagen och eventuellt kan 

något som kommer fram i ny arbetsgrupp kring föregående workshop och SIP tas med. 

Presentation bifogas minnesanteckningen.  

Översyn av dokument på hemsidan                                

Charlotte Bliesener-Falkenström går igenom listan över dokument som utsedda personer 

skulle tittat över. Några dokument kan klarmarkeras, men några är inte klara och avvaktas 

till nästa möte. Presentationen bifogas minnesanteckningen.  

Patient som skrev ut sig själv.           

Maria Glemfelt har inget att återrapportera. En grupp på SÄS håller fortsatt på med detta.   

Egengranskning        

Dokument för inventering av olika yrkeskategoriers ansvar i SAMSA är sammanställd och 

presenteras. Dokumentet ska ligga till grund för det enkäter som ska göras i Esmaker för 

egengranskning. Arbetsgruppen kommer ha nytt möte för att fortsätt titta på dokumentet och 

frågeställningar när alla verksamheter fyllt i. De som inte skickat in egengranskning i år 

uppmanas att göra det.   

Flödesschema SIP vid slutenvårdstillfället                                    

Ingela Sunneskär har gjort ett alternativ på flödesschema för SIP kopplat till 

slutenvårdstillfället. Uppdragsgruppen tycker att dokumentet är bra. Ingela har även gjort ett 

förslag för primärvården som får presenteras vid nästa möte. Dokumentet bifogas 

minnesanteckningen.  
 

 
 

 

 

 

§ 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 2021-11-12 och 2021-12-10. Charlotte Bliesener-Falkenström går 

igenom protokollen. Ingela Sunneskär har fått tjänsten som projektsamordnare på 

Närvårdskontoret 1,5 år från och med 1 februari 2022. Styrgruppen tittar nu på mål och 

mätetal och nytt sätt att arbete som ska presenteras för presidiet 17 februari. En dialog har 

påbörjats med ett företag som arbetar med denna typ av frågor. Charlotte Bliesener-

Falkenström går igenom beslut som tagits i styrgruppen. Workshops ska bland annat 

genomföras för att ta fram en delregional plan för digitalisering. Ny konstellation i AU; 

Maria Jonsson, Borås Stad ordförande, Boubou Hallberg, SÄS vice ordförande och Maritha 

Bäck representant från primärvård. Spridningskonferens kommer genomföras helt digitalt. 

För övrigt se även protokoll från styrgruppens möte som finns publicerat på 

Närvårdssamverkans hemsida.  
 

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

Maria Glemfelt och Marie Elm presenterar information från ledningsrådet 18 november. 

Olika arbetsgrupper återkopplar i ledningsrådet, se nedan. Man kommer inte arbeta vidare 

med SAMSA generellt med tanke på FVM. En förstudie görs för samarbete FVM och 1177.  

GITHS upplever att de inte hinner med arbetet och det behövs en delregional struktur kring 

SAMSA. Frågan ställs om Uppdragsgruppen önskar dokumentation från Ledningsrådet, men 

sammanfattningarna som görs är tillräckligt.   

AG-Rutin                                                                                                   
Ingela Sunneskär var inte med på senaste mötet. Hon upplever dock att uppdragen inte är 

helt klara. Samtyckesrutin har tagit fram, reservrutin reviderad, man tittar på överlämnande 

av registerutdrag och man kommer se på covid-rutiner för rehab vårdval. 

AG-SIP                                

Genomförandeplan 2022 är gjord. 

AG-Utveckling och AG-Distans                                           

Charlotte Bliesener-Falkenström presenterar informationen som hon fått till sig från Behnaz 

Farbod och Kerstin Ödvall. Det blir övergång från Skype till Cisco VMR under första 

kvartalet 2022. VMR-länk läggs via bokningssidan för VMR och detta kan endast VGR 

göra. SÄS fortsätter alltså att boka möten i SAMSA som tidigare. När det gäller att boka 

möten blir det ingen skillnad för SÄS. De hämtar länk via ”knappen” i mötesfliken i 

planering/SIP i SAMSA som tidigare. Det är viktigt att personer som inte ska vara med på 

VMR-möte tas bort så att det blir säkert ur sekretess-synpunkt. Det kommer att vara en 

övergångsperiod där Skype-möten ligger kvar efter det datum som bytet görs, men det är 

ingen fara att redan bokade möten i Skype försvinner i samband med bytet. Rutinen för 

VMR omarbetas nu och kommer att finnas på GITS/VästKom. Om ”knappen” inte skulle 

fungera kommer vi att få skapa en VMR-länk och sedan klistra in den i SAMSA. Knappen 

har fungerat felfritt nu sedan i våras, så vi hoppas det fortsätter så. Reservrutin finns också. 

                      

Information ifrån SAMLA 

Emma Noring; Utväg i Borås varit med på möte i gruppen psykisk hälsa. Kontaktvägar för 



 
 
de på mottagningarna är svåra. In- och utskrivningsprocessen har diskuterats och man har 

samma svårigheter som vi upplever i vår delregion. Helena Blomkvist; man ser över 

strukturen i SAMLA för att bland annat nå ut med information på ett bättre sätt. Maria 

Glemfelt: Det finns en upplevelse att det är svårigheter när barn med behov av injektioner 

skrivs ut till just Alingsås kommun. 

Information från övriga grupper 

Strategi för hälsa 

Maria Eriksson återkopplar från gruppen. Workshop genomfördes i november. Det är olika 

frågor som ska hanteras och individuella samtal ska ske med de olika folkhälsostrategerna i 

de olika kommunerna.  
 

Suicidprevention         

Det har varit ett möte sedan sist. Flera saker bollades, men det som sedan blev beslutat att 

lyfta till styrgruppen var behovet av ett slutdatum för lokala handlingsplaner gällande suicid 

som sedan sattes till 31 mars 2022 på styrgruppens möte.  

 

Uppdragsgrupp Nära vård  

Den delregionala färdplanen har man gått igenom och man ska se över om man kan 

komplettera med något. Upplevelsen är att projektledarna ”har kommit på banan” och det 

finns en strategi. Man kommer genomföra fokusmöten under våren med olika teman.   
 
 

 

§ 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. Det 

görs fortsatt många SIP på sjukhus och inte i hemmet. Presentationen bifogas 

minnesanteckningen.  
 

Information ut till IT-avdelningar. 

Maria Glemfelt kommer också kalla till möte utifrån att vi har ett delregionalt ansvar för att 

det finns ett fungerande nätverk/stödstruktur för SAMSA-arbetet. Kallelse kommer gå till 

ansvariga, administratörer, support med flera för systemet i olika verksamheter.  

 

Avvikelser                                    

Anna-Lena Hardtmann visar ny möjlighet att ta ut statistik ur MedControl och att ny 

utbildningsfilm för Medcontrol tagits fram. Genomgång är också gjord med MAS/MAR i 

kommunerna.  

Representation i Uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan 

Representationen i gruppen har diskuterats. Nu är alla platser fyllda men ett visst ökat tryck 

blir på SÄS och PV som inte har så många deltagare när det gäller att bemanna olika 

arbetsgrupper. Om det blir ett problem framöver så ska frågan lyftas igen.  

 

 

 

Dokument Rehabnätverk 

Utifrån att Rehabnätverket i den del som är kopplad till Närvårdssamverkan inte ska finnas 

kvar så ska de dokument som ligger på den delen av Närvårdssamverkans hemsida flyttas. 



 
 
Önskemål finns att någon tittar över dokumenten så att det är aktuella innan de flyttas. 

Förslaget blir att Anna-Lena Hardtmann kontaktar Jessica Engkvist som varit 

sammankallande till nätverksgruppen.  

VISAM                                         

Senaste mötesanteckningen från nätverksgruppen för VISAM gås igenom. Några 

frågeställningar finns kring saker som man upplever saknas i beslutsstödet. Frågorna behöver 

tas med till kommunerna och MAS fortsätter arbeta med frågorna. Finns det någon 

uppdaterad version, 2.0-version, behöver det kompletteras med några ytterligare frågor. 

Eftersom VISAM tagits fram i Örebro så kan troligen ändringar inte göras hur som helst hos 

oss. Anteckningarna från VISAM-mötet bifogas  

SAMSA-film                                         

Charlotte Bliesener-Falkenström har kontaktat NU-sjukvården som har gjort 

utbildningsfilmer kring SAMSA för sjukhus. De har funderat på att göra fler filmer och 

tänker också att det vore bra om de görs gemensamt och i samverkan för hela regionen. 

Maria Fredriksson GITHS har varit med när NU-sjukvården gjorde sitt arbete och Charlotte 

har kontaktat henne för att man ska tänka ”region” och inte bara enskilda verksamheter. Det 

finns ett stort utbildningsbehov  och Maria Glemfelt och Marie Elm tar även med frågan till 

Ledningsrådet. 

Övrigt                                    

SÄS representation i Uppdragsgruppen                                  

Maria Eriksson kommer inte sitta med i Uppdragsgruppen framöver och Anneli Westberg, 

arbetsterapeut SÄS kommer ersätta henne. 

Tillfälliga insatser som beställs till kommun                                

MAS-nätverket lyfter frågan hur tillfälliga insatser beställs och dokumenteras, till exempel 

vid permissioner? Det finns idag ingen rutin/struktur för detta. En grupp behöver ta fram ett 

förslag. Deltagare är Elvy Johansson, Maria Glemfelt/Anneli Westerberg, Pernilla Berglund 

och Ingela Sunneskär som också blir sammankallande.  

NAV-teamet                                    

NAV-teamet startar igen i januari och information har gått ut via styrgruppen och 

information finns också på hemsidan. Dokumentet bifogas minnesanteckningen.  

Calisi                                          

Maria Glemfelt informerar om att det lugnat sig på sjukhuset gällande Calici. Hon ställer 

frågan om det finns en samsyn gällande hemgång för de aktuella patienterna och att det är 

vid korttidsvistelse som 48 timmars smittfrihet som gäller. Deltagarna från kommunen är 

överens om denna tolkning.  

Uppdragsgruppens arbete under året       

Närvårdskontoret efterfrågar tankar kring arbetet som skett i Uppdragsgruppen under året. 

Man upplever att det är bra arbetssätt som ger resultat.  

§ 9. Avslut  

Ordförande tackade för mötet och önskar god jul. Nästa möte äger rum den 20 januari 2022 

kl. 08.30-12.00 och blir digitalt. 


