
 
 

Minnesanteckning uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan 

Datum:  2022-09-08 

Plats:   Teams 

Närvarande: 

Sonja Nilsson, Lotta Andersson, Annika Arvidsson, Anneli Westberg, Emma Noring, 

Behnaz Farbod, Marie Elm, Helena Blomkvist, Elvy Johansson, Maria Glemfelt, Gunnel 

Wessbo, Anna-Lena Ingelhag, Ingela Sunneskär, Charlotte Bliesener Falkenström samt 

Anna-Lena Hardtmann  

Frånvarande:                                     

Mattias Olerot                                                 

Olga Lacatus                                  

Pernilla Berglund                                                   

Bollebygds kommun, Svenljunga kommun och Vårgårda kommun. Det saknas framöver 

representation från Vårgårda, Svenljunga och Mark.  

§ 1. Mötets öppnande  

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Anna-Lena Ingelhag (Närhälsan) och 

Gunnel Wessbo (SOF Borås Stad), som varit med tidigare, hälsas välkomna som deltagare.  

§ 2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.       

Ingen kommentar för ändring har inkommit på föregående minnesanteckningar från den 9 

juni. De är nu publicerade.                                  

Anna-Lena Hardtmann är sekreterare på mötet.  

§ 3. Genomgång av årshjulet – vad ska göras?                                     

I Oktober ska en workshop genomföras men planen är att vi tar detta till våren och kan då 

fokusera på ny tillämpning för utskrivning.  

 

- Gruppens möten ska prioriteras och det är viktigt att deltagarna ges rätt förutsättningar. 

Detta förs till Styrgruppen den 9 september.  

 

- Utökning av gruppen  

Både Sari Heinonen och Sofia Lundstedt utgår ur uppdragsgruppen och vakans kommer 

också finnas för Mark framöver och nya deltagare behövs. Frågan kommer lyftas till 

Styrgruppen i morgon. Utökning är också gjord med Gunnel Wessbo och Anna-Lena 

Ingelhag. 

 

§ 4. Förslag på revidering av arbetssätt kring in- och utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård 

Anna-Lena Hardtmann, som är sammankallande i den arbetsgrupp som har i uppdrag att se 

över de delregionala rutinerna som infördes 1 september 2021, återkopplar kring arbetet. 

Förslag på delregional tillämpning skickades ut till VIS den 18 augusti och många 

kommentarer har inkommit som nu gås dessa igenom i arbetsgruppen. Arbetsgruppen har 

åter träffats 31 augusti, men är inte klara och nytt möte är bokat 21 september då det var 

första tillfället där både sjukhus, vårdcentral och kommun kunde närvara. När det gäller start 

för nytt arbetssätt så kommer Styrgrupp närvård diskutera och eventuellt besluta om detta 9 



 
 
september. Första möjlighet till beslut om själva tillämpningen i Styrgrupp närvård är 7 

oktober.  

Kopplat till ny tillämpning behöver även ett info-blad till patienterna finnas som ska lämnas 

ut på sjukhus. Arbetsgruppen har tittat på det förslag som finns från regionen, men tycker att 

detta blir alltför långt. Det är också uppdelat i information om planering/hemgång respektive 

SIP. Ett delregionalt förslag är påbörjat där båda delarna finns med, men texten från det 

regionala förslaget har fått många kommentarer. Förslaget är att arbetsgruppen fortsätter att 

arbeta med den kortare versionen och uppdragsgruppen ställer sig bakom detta. Den grupp 

som arbetat med informationsbroschyr på regional nivå har inte haft några mer möten och 

Ingela Sunneskär efterfrågar vad som pågår regionalt. Önskemål finns från sjukhuset att det 

ska finnas en information om vad kommunen kan erbjuda. En lösning vore att 

utskrivningskoordinatorerna får information och/eller eventuell utbildning. Hur detta ska gå 

till får fortsatt diskuteras och läggs på Listan på saker att omhänderta. 

Underlag för bedömning av insatser efter utskrivning från slutenvård som är kopplat till 

tillämpningen presenteras under läxor.  

Frågan om utbildning och workshop kopplat till nytt arbetssätt diskuteras. Utbildningen kan 

vara gemensam eller hanteras lokalt och frågan lyfts även till Styrgruppen 9 september. Om 

utbildningen ska vara lokal så kan ett gemensamt utbildningsmaterial vara bra eller om man 

kan ta fram en digital utbildning så kan alla göra den när det passar.                                                  

Våren 2023 ska vi kunna ha en workshop som rör området och datum behöver beslutas 

snarast. Närvårdskontoret återkopplar förslag på tider.  

 

§ 5. Samordnad individuell plan – SIP 

Maria Glemfelt, projektledare för SIP presenterar vissa punkter som är viktiga att hantera. 

SIP-samordnare; uppdrag ska diskuteras vidare. Skolan har inte utsett så många samordnare. 

Skolan har framfört att det är svårt att bara ha ett forum då SIP-samordnare arbetar på olika 

nivåer. Maria tar med sig frågan. Skolan kan inte skriva avvikelser i MedControl.                                      

Maria Glemfelt och Behnaz Farbod är timanställda för att kunna hålla i möten eller 

utbildningar vid behov.                                                  

Presentationen bifogas minnesanteckningen. 

§ 6. Genomgång av läxor/uppdrag 

Genomgång gjordes av läxorna, liksom att läxor lades till i listan. För mer information, se 

dokument som bifogas minnesanteckningen. 

Egenvård                                                 

AU har konstaterat att VVG inte är rätt forum för fortsatt diskussion kring egenvårdsrutinen. 

Ingela Sunneskär är sammankallande i en grupp som ska ta fram delregionala rutiner kring 

några specifika patientgrupper där vissa delar kommer förtydliga frågan om egenvård och 

frågan ska också vid behov lyftas till SAMSA förvaltningsgrupp. Ny egenvårdslag kommer 

från 2023, vissa andra lagar ändras i samband med detta och en föreskrift ska komma bland 

annat kring uppföljning av egenvård.   

Case ohållbar hemsituation                                                                                      

Maria Glemfelt som fick i uppdrag att ta fram ett antal case att diskutera kring sköra äldre 

gällande ohållbar hemsituation har inte haft möjlighet att göra detta och frågan lyfts åter den 

3 november. 

Rutin för ventilator på personer över 65 år med mera                                    

Ingela Sunneskär som är sammankallande i arbetsgruppen som arbetar med rutiner för vissa 



 
 
patientgrupper informerar om att det går framåt och att detta kommer bli bra. I arbetsgruppen 

ingår olika personer från uppdragsgruppen och sjukhuset har även bjudit med de specialister 

som är kopplade till patientgrupperna. Återkoppling sker 3 november. Namn på personer 

som ingår i gruppen tillförs listan i läxorna.   

 

Översyn rehabdokument och mail gällande inventering kompetens Hand- och 

armoperationer 

Arbetsgruppen som gått igenom rehabdokument har även haft i uppdrag att se över det mejl 

som kommit från ortopeden för inventering av kompetens och utbildningsbehov gällande 

hand- och armoperationer. Anna-Lena Hardtmann har skickat ut mejl och flera påminnelser 

men ännu saknas uppgifter från Borås, Vårgårda och de privata rehabenheterna. 

Sammanställningen som finns bifogas minnesanteckningen och Anneli Westberg tar ansvar 

att tillsammans med Mattias Ahlinder se över vilken typ av utbildning man skulle kunna 

erbjuda.                                          

Nivåstrukturering för hand- och armproblematik; Lyfts till Styrgrupp närvård för beslut och 

publiceras sedan på hemsidan.                                                        

Överrapportering arbets- och fysioterapi; Arbetsgruppen skulle arbeta vidare med detta 

dokument, men behöver invänta arbetet med den delregionala tillämpningen för utskrivning 

så att de går hand i hand.                                         

Dokumentet Säker hjälpmedelsförskrivning vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

byter namn till Ansvarsfördelning gällande hjälpmedelsförskrivning för trygg och säker 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och gäller enbart hjälpmedel. Dokumentet ska 

presenteras och beslutas av Styrgrupp närvård.  Frågan kring fax av rehabepikris uppkommer 

igen. Beslutet finns om att epikris ska faxas och gäller tills FVM kommer. Anledningen är 

patientsäkerheten och att det inte går att bilägga dokument i SAMSA.                            

Instruktioner för avgipsning efter distal radiusfraktur; En översyn är gjord och dokumentet 

presenteras. Reviderat dokument publiceras på hemsidan.                                          

Tidigare har flera av ovanstående dokument reviderats av separat rehabgrupp men detta ska 

nu göras via Uppdragsgruppen. Nytt beslut kring vilka som ska medverka behöver tas varje 

gång då man inte med säkerhet kan veta vilka som har möjlighet att deltaga.                         

Dokument bifogas minnesanteckningen. 

Underlag för bedömning av insatser efter utskrivning från slutenvården                            
Underlag för bedömning av insatser efter utskrivning från slutenvård som är kopplat till 

tillämpningen är kompletterad/omgjord och ska ytterligare ses över så att det inte finns text 

som står både i denna och i tillämpningen. Ingela Sunneskär som varit sammankallande 

presenterar dokumentet. Dokumentet skickas i mejl när det är korrigerat och tas upp igen 3 

november. Ny deltagare från handläggarfunktionen från Borås kommer kunna vara med i 

arbetsgruppen då deltagare utgått.  
 

Vårdbegäran         

Styrgruppen får information om dokumentet på Styrgruppen den 9 september och publiceras 

därefter på hemsidan.  

Egengranskning        

Enkäten (piloten) har legat ute extra lång tid, till och med juli, enligt önskemål. Få 

kommentarer har inkommit och Arbetsterapeut/Fysioterapeut i öppenvård respektive 



 
 
slutenvård har nästan inga svar och inga kommentarer finns heller. Sammanställning av 

svarsfrekvens presenteras och diskussion förs hur vi går vidare. För att kunna göra om 

enkäterna och köra i skarpt läge behöver kommentarer komma in. Charlotte Bliesener 

Falkenström öppnar enkäten igen för ovanstående grupper och vi inväntar kommentarer. 

Frågan lyfts igen den 3 november.                           

 

§ 7. Övriga frågor 

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

 

Kort information från olika grupperingar 

 

Analysgrupp avvikelser                                   

Anna-Lena Hardtmann som är sammankallande i analysgruppen presenterar 

sammanställning från senaste mötet och man kommer fortsätta arbeta på samma sätt med 

läxor och analyser. Det är viktigt att man arbetar aktivt med avvikelser på olika nivåer, till 

exempel diskutera och inte bara informera om avvikelser på APT. I Närvårdssamverkan är 

ett mål för 2022 att alla lokala ledningsgrupper ska ta upp frågan med avvikelser på varje 

möte. Hittills har detta skett 4/20 gånger. Ett förslag på mall för avvikelsearbetet i de lokala 

ledningsgrupperna är framtaget och presenteras. Gruppen tycker att detta kan presenteras för 

styrgruppen som ett hjälpmedel att använda om man så önskar.                    

Presentationer och dokument bifogas minnesanteckningen.  

Ledningsrådet                                    

Maria Glemfelt och Marie Elm presenterar; Tidsplanering för FVM är ändrad och därför är 

en ny plan för SAMSA gjord. Viktigt att se över så att riktlinjer, rutiner, utbildning och 

övrigt fungerar så länge SAMSA används. Ekonomin är en fråga som ska utredas vidare. 

Styrgruppen rekommenderas att säga ja till förslaget på ny plan. Styrgruppen får ut 

utvecklingsstrategin för påsyn. Kommentarer kan inkomma till och med 30 september.  

 

Styrgrupp närvård 

Styrgruppen hade 2 september en halv utvecklingsdag med fokus på hur vi tillsammans kan 

bli mer effektiva. Förra mötet var den 3 juni och därför finns ingen mer info på dagens möte. 

Nästa strygruppsmöte är den 9 september. En utvärdering av sommaren är gjord.  

Sammanställning bifogas minnesanteckningen 

 

Öppenvårdsprocessen                                             

Sonja Nilsson; Förslaget för öppenvårdsprocessen som skrivs fram kommer bli väldigt 

övergripande och det finns ännu inget som kan lämnas ut.  

SAMSA-förvaltning 
Ingela Sunneskär och Behnaz Farbod presenterar från möte som hållits nyligen. Det kommer 

bli en uppdatering av SAMSA i november. Bland annat kommer det finnas utökat 

skrivutrymme i vissa kommentarsrutor och fler delar kommer finnas i procesståget vid 

slutenvårdsärenden. Lista på förändringar läggs under mötet i chatten. SIP lathund ska göras 

om så att den blir enklare att använda. Skolan i Borås och Herrljunga ingår i piloten för 

skolan och SAMSA. PexIP ersätter Skype och startdatum är 9 september, kommer dock ej 

fungera i Explorer. Arbetsgrupp SAMSA har ingen deltagare från vår delregion i nuläget, 

men frågan är ställd till de privata utförarna.  



 
 
Information ifrån SAMLA 

Emma Noring och Maria Glemfelt har inte haft möjlighet att vara med på senaste mötet. 

Helena Blomqvist, som sitter i styrgruppen i SAMLA, informerar om att man kommer göra 

om grupperingarna och hur man ska arbeta. Bland annat kommer Uppdragsgrupperna 

försvinna och andra grupperingar ersätta dessa.  

Strategi för hälsa 

Anneli Westberg har utgått från gruppen och ingen ny representant är utsedd då behovet inte 

funnits.   

 

Suicid 

Den 19 oktober anordnas konferens gällande suicidprevention på Pulsen där Ullakarin 

Nyberg, som är kliniskt verksam psykiater, suicidforskare och författare medverkar. 

Konferensen vänder sig till beslutsfattare och personal inom kommun, sjukvård, 

blåljusverksamheter och ideell sektor. Mer info finns på hemsidan.    

Den 25 november hålls en workshop kring samverkan runt personer med psykisk 

ohälsa/samsjuklighet. Syftet är att fördjupa samarbetet mellan samverkanspartnerna kring 

patienter med samsjuklighet och suicidrisk. Dagen riktar sig till dig som arbetar med psykisk 

ohälsa/samsjuklighet, inom kommun, region samt polis och räddningstjänst. Mer info finns 

på hemsidan. 

 

Resultat gällande Lagen om samverkan vid utskrivning ifrån sluten hälso- och sjukvård  

Var och en får själva följa resultaten kopplade till in- och utskrivning från sjukhus.  

PDF: 2022–08 Process statistik -Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård samt SIP 

PowerPoint (för nedladdning): 2022-08 Process statistik -Samverkan vid in- och utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård samt SIP 

 

Möten 2023 

Närvårdskontoret har tagit fram förslag på mötestider inför 2023. Uppdragsgruppen ställer 

sig bakom förslaget. Tiderna läggs in i Outlook-kalendern.  

 

Förvägsplanering 

Maria Glemfelt tar upp behovet av proaktivt arbete och att det är viktigt. Marie Elm ställer 

sig positiv till någon typ av förvägsplanering kopplat till standardiserade vårdförlopp. Det 

finns enligt Ingela Sunneskär en överenskommelse sedan tidigare och denna behöver ses 

över eller ny behöver göras. En grupp tillsätts som arbetar vidare med detta. Sonja Nilsson, 

Marie Elm och Maria Glemfelt ingår i gruppen. Någon från Närvårdskontoret sammankallar.  

 

Dödsfallsremissen 

Ny regional riktlinje kom under förra året; Riktlinje Förvaring och transport av avlidna för 

Västra Götalandsregionen och länets kommuner. Riktlinjen säger två saker, dels ska 

kommunerna upphandla transporttjänst, dels ska man använda bårhusremiss.  

Frågan gällande transporttjänst är lyft till socialcheferna och Helen Nordling på 

kommunalförbundet tar frågan vidare. Användningen av Bårhusremiss gäller både VGR och 

kommun. Därför behöver hanteringen av denna omhändertas i Närvårdssamverkan. I den 

delregionala dödsfallsrutinen står användningen av Namnkort vid dödsfall, vilket använts 

mycket länge i Södra Älvsborg. Det innebär att det förändrade arbetssättet att använda 

file:///C:/Users/Chabl6/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MU8P6O7G/Process%20statistik%20-Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20från%20sluten%20hälso-%20och%20sjukvård%20samt%20SIP%20-%20feb%202022_v1.pptx
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs9444-1680702573-235/surrogate/2022-08%20Process%20statistik%20-Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20fr%c3%a5n%20sluten%20h%c3%a4lso-%20och%20sjukv%c3%a5rd%20samt%20SIP_v1.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs9444-1680702573-235/surrogate/2022-08%20Process%20statistik%20-Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20fr%c3%a5n%20sluten%20h%c3%a4lso-%20och%20sjukv%c3%a5rd%20samt%20SIP_v1.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fmellanarkiv-offentlig.vgregion.se%2Falfresco%2Fs%2Farchive%2Fstream%2Fpublic%2Fv1%2Fsource%2Favailable%2Fsofia%2Frs9444-1680702573-235%2Fnative%2F2022-08%2520Process%2520statistik%2520-Samverkan%2520vid%2520in-%2520och%2520utskrivning%2520fr%25c3%25a5n%2520sluten%2520h%25c3%25a4lso-%2520och%2520sjukv%25c3%25a5rd%2520samt%2520SIP_v1.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fmellanarkiv-offentlig.vgregion.se%2Falfresco%2Fs%2Farchive%2Fstream%2Fpublic%2Fv1%2Fsource%2Favailable%2Fsofia%2Frs9444-1680702573-235%2Fnative%2F2022-08%2520Process%2520statistik%2520-Samverkan%2520vid%2520in-%2520och%2520utskrivning%2520fr%25c3%25a5n%2520sluten%2520h%25c3%25a4lso-%2520och%2520sjukv%25c3%25a5rd%2520samt%2520SIP_v1.pptx&wdOrigin=BROWSELINK


 
 
bårhusremiss behöver förankras hos alla vårdgivare och den delregionala rutinen uppdateras. 

En grupp behöver arbeta vidare med att se över den delregional rutinen. Marie Elm och 

Sonja Nilsson kommer arbeta med detta och någon från Närvårdskontoret sammankallar.  

 

Hantering av meddelande till vård och omsorg av AVC och andra enheter på SÄS 

I samband med besök på AVC skickas meddelande till vård och omsorg. Frågan är om detta 

skulle kunna fungera även för MALT-teamet, psykiatrin eller andra mottagningar. Delvis 

kommer detta också beskrivas i den kommande öppenvårdsprocessen. Ingela Sunneskär tar 

med frågan till SAMSA förvaltning och frågar hur man gör i andra delregioner.  

 

Överenskommelse ADL-intyg 

Frågan har inkommit om överenskommelsen gällande ADL-intyg gäller även 2022 då inget 

finns publicerat på några hemsidor. Närvårdskontoret har efterfrågat och dokument finns.  

Dokumentet bifogas minnesanteckningen. 

 

Kognitiva utredningar/demens 

Arbetsterapeut på sjukhus gör bedömningar idag av kognition/demens, men samtidigt görs 

vissa delar i primärvård och ibland kommun när patienterna är inskriven i kommunal 

hemsjukvård. Frågan ställs av Anneli Westberg som funderar på hur man kan hantera detta i 

samverkan då man nu ser över vad som ska göras på sjukhuset och vad som ska göras i 

öppenvården. Ansvaret är primärvårdens om det inte sker på sjukhuset. Vissa bedömningar 

på sjukhus måste göras i diagnostiskt syfte eller för god planering vid utskrivning. Önskemål 

finns att man diskuterar och kommer fram till vem som gör vad och när. Helena Blomkvist 

kommenterar att det är viktigt att en översyn av innehåll i verksamheterna måste ske i 

samverkan och att man går i takt. Patienterna där man gjort bedömningar på sjukhuset följs 

upp i primärvården. Anneli återkommer om ytterligare frågor finns.  

 

Åtgärder för barn 

Anneli Westberg frågar vad som gäller för barn som tillhör habiliteringen och har behov av 

till exempel hjälpmedel i skolan. Vem som ska göra detta är oklart. Primärvård inkl. privata 

utförare behöver diskutera detta vidare. Det kom en rutin kring grundutrustning förra året 

och denna ska letas upp och förmedlas. Förhoppningsvis ger detta svar på frågorna som 

finns. Anneli Westberg och Helena Blomkvist diskuterar detta vidare.                                           

Tillägg efter mötet; Rutinen funnen. Medicintekniska produkter - Vårdsamverkan i Västra 

Götaland (vardsamverkan.se).   
 

 

§ 8. Personcentrerat och sammanhåller vårdförlopp vid kognitiv svikt vid misstanke       

om demenssjukdom.                                                 

Karin Fröjd uteblev så punkten genomfördes inte. 

      

§ 9. Avslut  

Ordförande tackade för dagens möte. Nästa möte äger rum den 3 november 2022 kl. 08.30-

12.00 och genomförs digitalt. 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/
https://www.vardsamverkan.se/omraden/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/

