
 
 

Minnesanteckning uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan 

Datum:  2022-11-03 

Plats:   Teams 

Närvarande: 

Sonja Nilsson, Annika Arvidsson, Lotta Andersson, Marie Elm, Mattias Olerot, Olga 

Lacatus, Elvy Johansson, Maria Glemfelt, Emma Noring, Behnaz Farbod, Mia Börjesson, 

Pernilla Berglund, Ingela Sunneskär, Charlotte Bliesener Falkenström samt Anna-Lena 

Hardtmann                                               

Frånvarande:                                                                              

Anneli Westberg, Gunnel Wessbo, Anna-Lena Ingelhag                                   

Marks kommun, Svenljunga kommun och Vårgårda kommun som saknar representation.  

§ 1. Mötets öppnande  

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

 

§ 2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.       

Ingen kommentar för ändring har inkommit på föregående minnesanteckningar från den 8 

september. De är nu publicerade. Anna-Lena Hardtmann är sekreterare på mötet.  

Presentationsrunda gjordes senare under mötet då Mia Börjesson hälsades välkommen som 

ny representant från Närhälsan - rehab efter Helena Blomkvist.                                          

Malin Hummel kommer vara ny deltagare från Vårgårda från och med december. Hon 

arbetar idag i Borås.   

 

§ 3. Genomgång av årshjulet – vad ska göras?                                     

September: Är omhändertaget.  

Oktober: Återinskrivningar. Detta gjordes senast i februari förra året där 19 fall från två 

avdelningar och kopplade till två kommuner på sjukhuset analyserades och gällde 

återinskrivningar inom 30 dagar. I ett av fallen kanske en återinskrivning kunde undvikits, 

men övriga bedömdes som rimliga återinskrivningar. Idag är en del också planerade 

inskrivningar som ändå hamnar som ”återinskrivning” i statistiken. Vi behöver kanske göra 

urvalet på ett annat sätt och även hitta ett annat angreppssätt. När det gäller patienter i 

palliativ vård så kommer Nätverksgrupp Nära vård arbeta med detta nästa år. Kan NÄVA 

(sköra äldre) vara en avdelning att koppla frågan till? Omvärldsfaktorer måste också tas 

hänsyn till. Maria Glemfelt bevakar att frågan kopplas till arbetet som ska ske kopplat till 

sköra äldre.  

Workshop kommer genomföras våren 2023.  

November: Analysgruppen ska ha möte och det är bokat till 15 november.  

Årshjulets översyn kommer göras av Charlotte Bliesener Falkenström och Sonja Nilsson för 

att presenteras för denna uppdragsgrupp på nästa möte.  

 

 

 



 
 
§ 4. Utbildning kring Delregional tillämpning för in- och utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård  
En genomgång görs av hur långt de olika verksamheterna kommit i förankringsarbetet kring 

den nya tillämpningen och/eller hur planen ser ut. Alla verksamheter som har representanter 

på mötet idag har en plan eller kommer efterfråga så att plan finns. Till de kommuner som 

inte har representanter på mötet kommer påminnelse skickas till Styrgruppens representant. 

Anna-Lena Hardtmann och Ingela Sunneskär som kommer hålla i de tre 

informationstillfällena 10 november respektive 15 november går igenom presentationen som 

diskuterats i arbetsgruppen och därefter delvis gjorts om. Nya bilder har tillkommit som får 

godkännande. Några medskick görs gällande saker som ska tas upp på 

informationstillfällena.  

 
 

§ 5. Samordnad individuell plan – SIP 

Maria Glemfelt påtalar vikten av att göra SIP enkelt och vi alla ska uppmana till att våga. 

Vid nästa SIP-samordnarträff kommer diskussion föras hur man pratar om SIP och vad som 

behövs i samband med att ny tillämpning kommer. Viktigt att SIP för de som befinner sig på 

korttidsboende fungerar. Hur ska vi kunna presentera/förklara SIP på ett enkelt sätt för den 

enskilde och anhöriga? Förebyggande SIP är svårt för handläggarna och socialtjänsten 

behöver engageras.  

 

§ 6. Genomgång av läxor/uppdrag 

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

dokument som bifogas minnesanteckningen. 

Förvägsplanering 

Gruppen har träffats och påbörjat diskussionen. Gruppen har identifierat fyra olika grupper 

som behöver hanteras inom ”förvägsplanering”, dels laxering inför undersökning som kräver 

personal på plats hos den enskilde, andra insatser inför undersökningar på sjukhus som 

kräver insats vid enstaka tillfälle, t.ex. hibiscrub, patienter som ska till dagkirurgi och de som 

har planerade operationer där man vet hur efterförloppet oftast brukar bli och där man bara 

förväntas vara kvar någon dag eller två på sjukhuset. Patienter med behov av laxering har 

blivit ett problem den senaste tiden då sjukhuset inte anser att detta är specialistvård och 

beslutat att inte hantera detta för de ca 20 patienter som inte har möjlighet att klara detta själv 

eller har anhöriga som kan hjälpa till. Detta är inte hanterat i samverkan och har nu inneburit 

stora problem i kommunen. Det har inneburit att man behöver ett biståndsbeslut för antingen 

plats på ett korttidsboende eller hemtjänstpersonal på plats hela tiden. Frågan är lyft till AU 

och Uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan får i uppdrag att tillsätta en liten grupp som 

tar fram ett förslag på hantering av dessa patienter. I Ulricehamn har sjuksköterskorna rätt att 

bevilja korttidsboende för t.ex. laxering och rutinen skickas till Anna-Lena Hardtmann. 

Gruppen behöver utökas med någon från socialtjänsten och Malin Hummel som kommer 

vara representant från Vårgårda och nu arbetar i Borås kan vara med. Lotta Andersson 

informerar henne och kallelse till nytt möte skickas ut. 

 

Dödsfallsrutin 

Gruppen som skulle revidera den delregionala Dödsfallsrutinen har träffats ett par gånger 

och reviderat den utifrån den nya bårhusremissen. På sjukhuset har man uppfattat att 

bårhusremissen ersätter namnkortet som finns i vår delregional, vilket inte är tanken. Rutinen 

har också skickats till läkare på Närhälsan och SÄS för faktakoll. Gruppen fortsätter sitt 



 
 
arbete men behöver utökas med representant från SÄS och Maria Glemfelt kommer också att 

kallas.  

 

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 hon föreslår att 

frågan kopplas till arbetet med sköra äldre och NÄVA. Maria Glemfelt får i uppdrag att 

bevaka frågan.  

Patientinformation                                      

Förslag på information till patient som ska lämnas ut på sjukhuset är utskickad inför mötet. 

Ett ord saknas, men för övrigt är den bra. Dokumentet ska hanteras gällande layout och 

sedan godkännas av Styrgrupp närvård. 

Rutin för ventilator på personer över 65 år med mera                                    

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

patientgrupper går igenom rutinen och de bilagor som är utskickade inför mötet. Oklarheter 

finns kring egenvård och delegeringar. Beslut om vem som har ansvaret måste tydliggöras. I 

kommunen beslutar MAS vad som ska delegeras i verksamheten. Frågan bordläggs och 

arbetsgruppen fortsätter arbetet. 

Nödvändig information i SAMSA vid in- och utskrivning i slutenvården                            

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

tillämpningen är kompletterad/omgjord och utskickad inför mötet. Den är i stort sett klar 

men några kommentarer har inkommit som ska gås igenom innan den lyfts till Styrgrupp 

närvård för beslut.  

 

Översyn dokument  

Överrapportering arbets- och fysioterapi; Arbetsgruppen har sett över dokumentet och det 

blir i stort sett bara rutin för faxning och hantering av fax- och telefonnummer kvar och 

förslaget är att dokumentet kompletteras med det som gäller sjuksköterskornas delar.                                      

Maria Glemfelt, Ingela Sunneskär och Anna-Lena Hardtmann fortsätter arbetet med 

dokumentet och lägger till de delar som gäller det som faxas till sjuksköterskan och hur 

telefonnummer och fax rapporteras in till SÄS. Det dokument som finns gällande vad som 

ska faxas tas bort 16/1 då detta finns med i ny tillämpning för in- och utskrivning i 

slutenvården.  

Egengranskning        

Kommentarer som inkommit gällande egengranskningsenkäten presenteras. Flera frågor 

kvarstår. Hur hanterar vi att alla inte fyller i det som förväntas i SAMSA? Hur tydliggör vi 

syftet med enkäterna och att det är för den egna verksamhetens möjlighet att förbättras? 

Närvårdskontoret kommer inte ta fram någon statistik i helheten men kommer kunna ge varje 

verksamhet sin statistik/sina svar. Esmaker ska fortsatt användas, frågorna ska gås igenom 

igen och tidigare arbetsgrupp ansvarar för att ta upp arbetet i februari-mars igen, när nya 

tillämpningen/arbetssättet är igång.                          

Saker att omhänderta                                       

Punkter som kvarstår är: SÄS önskar att få information om vad kommunen kan erbjuda – 

både en broschyr och en workshop för utskrivningskoordinatorerna efterfrågas.  



 
 
 

§ 7. Process för arbetsgrupper  

I samband med arbetet med nya dokument/tillämpning/rutin har frågan uppkommit på 

Närvårdskontoret om vi kan förtydliga processen kring arbetet med nya dokument eller 

ibland vid revideringar. Ingela Sunneskär presenterar förslag på processflöde. Alla funderar 

till nästa möte och frågan lyfts igen.  

Förslaget bifogas minnesanteckningen.  
 

 

§ 8. Övriga frågor 

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

Kort information från olika grupperingar 

 

Ledningsrådet                                    

Maria Glemfelt och Marie Elm presenterar;  

Avvikelsehantering MedControl: Det kommer att finnas stöd från VGR för att, till viss del, 

anpassa organisationsträdet i MedControl. Behovet har påtalats från Borås Stad under lång 

tid och det kommer kunna ses över för Göteborg och Borås. Uppdraget för de delregionala 

systemförvaltarna togs upp, då detta tolkas olika. 

Ett förslag till utvecklingsstrategi för samordnad hälsa, vård och omsorg 2023–2026 har 

tagits fram med anledning av att Milleniums tidsplan har flyttats fram. Förslaget är anpassat 

till övergången till Millenium 2026-12-31. 
 

SAMSA-förvaltning 
Ingela Sunneskär och Behnaz Farbod presenterar från möte som hållits i oktober och 

november. De går igenom punkterna som tagits upp på mötena; Kontaktuppgifter, SIP-

lathund, Permanent testgrupp, Distansmöten, Öppenvårdsprocessen – ny gemensam riktlinje, 

Revidering av överenskommelse för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, En 

väg in, FVM-återkoppling, SIP-statistik, Utbyte lokala förvaltare, Förvaltningsplan 

samordnad hälsa, vård och omsorg 2023, Uppdatering SAMSA och Avlidna patienter, 

Sammanställningen bifogas minnesanteckningen.   

Analysgrupp avvikelser                                   

Analysgruppen har möte och det är bokat till 15 november. Man kommer fokusera på en 

typisk avvikelse då politiken vill ha detta och avvikelseprocessen beskriven på nästa möte 22 

november.  

Styrgrupp närvård 

Projektledarna för suicidprevention har fått i uppdrag att ta fram ett konkret förslag för 

arbete inom psykisk hälsa 2023. Samverkansplan Sköra äldre, Aktivitetsplan Nära vård, 

Uppdragshandling Samsjukvården Södra Älvsborg och Samverkansrutin Mobil närvård 

mellan SÄS, kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst och vårdcentral godkändes. 

Arbetsrutinerna för mobil närvård ska skickas till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

och verksamhetschef för hälso- och sjukvård i kommunerna för godkännande innan beslut 

tas. Delregional tillämpning gällande in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Enskild med behov av samordning efter utskrivning från sjukhus godkändes och ska gälla 

från 16 januari 2023. Presenterat upplägg för gemensamma utbildningsinsatser kopplat till 

tillämpningen godkändes också. Arbetet med den delregional digitaliseringsplanen pausas 

tills vidare.  
 



 
 
Öppenvårdsprocessen                                             

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

övergripande och det finns ännu inget som kan lämnas ut. Den kommer troligen behöva 

brytas ner till en delregional tillämpning och kanske ett dokument motsvarande Nödvändig 

information i SAMSA vid in- och utskrivning i slutenvården – Södra Älvsborg.  

Information ifrån SAMLA 

Finns ingen ny information från SAMLA. Eventuellt är det så att de kommer dela upp sina 

möten. För vår delregion påverkas arbetet i SAMLA för SÄS mot Lerum och Alingsås och 

för Herrljunga och Vårgårda mot Alingsås Lasarett. Maria Glemfelt bevakar detta.  

Strategi för hälsa 

Finns ingen ny representant.  
 

Suicid 

Ingen ny information.  
 

Egenvård SÄS                                

SÄS har gjort en ny rutin för hantering av all egenvård och dokumentet presenteras av Maria 

Glemfelt. Dokumentet bör kunna användas som grund och hanteras i Närvårdssamverkan. 

Ny grupp ska tillsättas. Någon från Närvårdskontoret sammankallar och deltagare är Helen 

Simonen, Malin Hummel, Behnaz Farbod, Annika Arvidsson, Maria Glemfelt, Anneli 

Westberg, Mia Börjesson och Gunnel Wessbo eller någon annan från SOF ska vara med.  

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 och de 

bifogas anteckningarna.  

Sårvård – utbildning                                        

Kommentarer har inkommit och även utifrån avvikelser så ställs frågan om det finns någon 

plan för gemensamma utbildningar gällande sårvård och trycksår. Frågan lyfts igen vid nästa 

möte.  
 

Inskrivningskriterier i hemsjukvården                 

Primärvården har tidigare fått ta del av Borås Stads dokument gällande inskrivning i 

hemsjukvården och undrar om det finns något för andra kommuner också. Patienter och 

anhöriga efterfrågar detta och det bästa när någon efterfrågar kriterier för inskrivning i 

hemsjukvården är att hänvisa till legitimerad personal i kommunen. Önskemål finns om 

diskussion om vad som ska krävas gällande dokument osv innan inskrivning görs.  
 

Checklista i SAMSA 

Lotta Andersson påtalar vikten av att användandet av checklistan i SAMSA finns med vid 

informationstillfällena för ny tillämpning. Mer information kommer också med tanke på 

uppdateringen som sker 29/11.  
 

Kommunerna skapar planering och vårdbegäran felaktigt i SAMSA 

Frågan kommer från SÄS, men det är oklart om det är ett stort problem eller mer på 

person/kommunnivå och Maria Glemfelt tar med frågan tillbaka.  
 

Ytterligare en deltagare i gruppen 

Ulricehamn har lämnat in önskemål om ytterligare deltagare i uppdragsgruppen. Frågan lyfts 

till Styrgruppen.  
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Karin Fröjd - Kognitiv svikt 

Karin Fröjd, som skulle föreläsa om kognitiv svikt vid föregående möte hade missat tiden 

och önskar ny möjlighet och kommer bjudas in igen på nästa möte.  

 

      

§ 9. Avslut  

Ordförande tackade för dagens möte. Nästa möte äger rum den 15 december 2022 kl. 08.45-

12.00 på Närvårdskontoret.   


