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Utvecklilngsgrupp äldre

Uppdrag

1.

Vårdtyngden inom den mobila närvården
Fredrik Forsberg redogjorde för att den mobila närvården har medfört ökad
vårdtyngd för den kommunala hemsjukvården vilket gör att det krävs mer och
mer personella resurser och inom korttidsvården blir vården mer och mer
avancerad.
Mer och mer sjukhusvård kan idag ges i hemmet och den regionala
omställningen har som mål att föra ut så mycket vård som möjligt av den
sjuhusanslutna vården till primärvården. Omställningen innebär också att när
patienten är så sjuk att sjukhuset specifika kompetenser behövs ändå erbjuda
vården i hemmet, när så är möjligt.
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Kommunerna ser en trend där komplexiteten i den vård som hemsjukvården
förväntas klara av ständigt ökar. I utvecklingsgrupp äldre har dialog förts kring
vilken kunskap och kompetens som ska finnas inom den kommunala
hemsjukvården samt var gränsen går mellan den vård regionen ska
tillhandahålla och den som kommunerna förväntas kunna erbjuda
Catharina lyfter att det behövs en dialog kring kostnadsansvaret när vården
”flyttar hem”.
Enligt jurister på SKL ska det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret följa
primärvårdens ansvar och utveckling. Idag kan mycket vård som tidigare gavs
på sjukhuset ges i hemmet. Om patientens vilja är att vårda i hemmet ska vi
skapa en struktur som stödjer detta, men frågan är vem som bär ansvaret när
den patientansvariga läkaren finns inom slutenvården. Är det den kommunala
hemsjukvården som ska stötta upp eller behöver den sjukhusanslutna
hemsjukvården byggas ut och utvecklas för de patienter där primärvården inte
övertar patientansvaret.
Samordningsgruppen bedömer att detta är en partsfråga och att dialogen
behöver lyftas till regional nivå och ger Catharina i uppdrag att anmäla frågan
till nästa möte i VVG.
2.

SAMLAs handlingsplan för hälsa och den nära vården
Samordningsgruppen antar handlingsplanen i enlighet med AU´s förslag.
Vid samordningsgruppens arbetsdagar lyftes behovet av att upprätta
kommunikationsplaner, vilket faller inom samordningsgruppens ansvar att
hantera. Hur upprättande ska genomföras och vem som i praktiken ska
ansvarar för detta har samordningsgruppen inte ännu tagit beslut om. Dialog
och beslut i ärendet behöver föras vid nästa möte i samordningsgruppen.

3.

Missbruk och beroende -utvecklingsarbete
Nulägesstatus i arbetet
Styrgrupp är bildad och består av Christian Sandgren, ordförande i utv.grupp
psykisk hälsa, missbruk och beroende samt verksamhetschef för
utförarverksamheten i Lerums kommun, Kajsa Murro, avd.chef ÖVM i Alingsås,
Frida Perciwall-Mattsson verksamhetschef på Vc Centrum, Bräcke Diakoni.
Styrgruppen ska ta fram en handlingsplan för utvecklingsarbetet till den 20
augusti samt kommer att träffas en gång/månad under hösten. Den 20 augusti
då utvecklingsgruppen träffas ska arbetsgrupp med verksamhetsrepresentanter
utses. Arbetsgruppen kommer att hållas samman av kommande
utvecklingsledare och vara hens redskap i utvecklingsarbetet. Arbetsgruppen
kommer att träffas varannan vecka.
Rekrytering av utvecklingsledare pågår. Rekryteringsgruppen består av Maria
Enbuske, Lerums kommun, Kajsa Murro, psykiatrin och Eva Öhrvall,
primärvården.
Utvecklingsledare beräknas vara på plats den 1 september och då strata upp
projektet.

Catharina
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Lång dialog ägnas åt hur vi ska förhålla oss till beforskning av
utvecklingsarbetet. Meningarna går isär, men den politiska inriktningen är att
forskningen ska finnas med och frågan är hur vi hanterar det på bästa sätt.
Undertecknad har förhört sig med CERA och förvaltningshögskolan som båda
vill ha drygt 300 000 kr för två års följeforskning. Dialog förs kring vilken typ av
forskning som lämpar sig bäst. Maja lyfter att i vår skrivelse kring
Socialmedicinska mottagningar har vi preciserat vad vi vill uppnå. Cathrine
förslår att dialog förs med Närhälsans FOU-chef utifrån vår skrivelse kring vilken
forskning som lämpar sig bäst på vårt utvecklingsarbete.
När samordningsgruppen enats om ett förslag till forskningsansats får frågan
lyftas till politiken om tilläggsbeslut för finansiering.
4.

Projekt - Samverkan kring barns och ungas psykiska hälsa inom första
linjen
Nulägesstatus i arbetet
Styrgrupp är bildad och består av Ingela Andersson, ordförande i utv.grupp
Barn och unga samt verksamhetschef för sektor lärande i Lerums kommun,
Karen Alvstad, avd.chef på socialtjänsten i Alingsås, Malin Bomberg
vårdcentralschef, Närhälsan Floda samt Gunlög Hedtjärn avd.chef BUP,SÄS.
Styrgruppen ska ta fram en handlingsplan för utvecklingsarbetet till den 20
augusti samt kommer att träffas en gång/månad under hösten. Den 20 augusti
då utvecklingsgruppen träffas ska arbetsgrupp med verksamhetsrepresentanter
utses. Arbetsgruppen kommer att hållas samman av kommande
utvecklingsledare och vara hens redskap i utvecklingsarbetet. Arbetsgruppen
kommer att träffas varannan vecka.
Rekrytering av utvecklingsledare pågår och anställningsintervjuer har
genomförts. Rekryteringsgruppen består av Ingela Andersson, Karen Alvstad
och Malin Bomberg.
Utvecklingsledare beräknas vara på plats den 1 september och då starta upp
projektet.
Dialog förs kring följeforskning. Anna och Gunlög får i uppdrag att kontakta SKL Anna/
med förfrågan om forskning.
Gunlög
När samordningsgruppen enats om ett förslag till forskningsansats får frågan
eventuellt lyftas till politiken om tilläggsbeslut för finansiering.

5.

Uppdragsbeskrivning för utvecklingsgrupp Barn och unga
Utvecklingsgrupp Barn och unga har tagit fram ett förslag till
uppdragsbeskrivning för sitt arbete. Samordningsgruppen antar enligt AUs
förslag uppdragsbeskrivningen.

6.

Uppdragsbeskrivning för utvecklingsgrupp Psykiskhälsa/missbruk
Utvecklingsgrupp Psykisk hälsa/missbruk har tagit fram ett förslag till
uppdragsbeskrivning för sitt arbete. Samordningsgruppen antar enligt AUs
förslag uppdragsbeskrivningen.
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7.

Information från VVG
Catharina informerar utifrån bifogad PP-presentation.
Bland annat finns det ett regionalt uppdrag att ta fram en regional
utvecklingsplan för den regionala barnhälsovården. Maja sitter med som
representant i gruppen. På VVG lyftes att gruppen önskar en referensgrupp
med kommunala representanter. Cecilia föreslag att Pertra Lernås MLA i
Alingsås skulle kunna ingå och Elisabeth har en enhetschef som skulle kunna
vara en lämplig representant. Kommunerna får i uppdrag att föra dialog på
hemmaplan kring lämpliga representanter. Där efter frågan åter till
samordningsgruppen den 7 september.
Det finns en regional handlingsplan för ”Det goda livet för de mest sjuka äldre”
som löper ut vid årsskiftet. Vårdsamverkansorganisationerna fick i uppdrag att
på hemmaplan ta ställning till om handlingsplanen ska förlängas/revideras eller
upphöra. Samordningsgruppen ger utvecklingsgrupp äldre i uppdrag att ta
ställning i ärendet.

8.

Representation från SAMLA i regionala styrgruppen för psykisk hälsa
Det finns en regional styrgrupp för psykisk hälsa som har i uppdrag att hantera
gemensamma styrdokument. Styrgruppen består av representanter från Västra
Götalands vårdsamverkansorganisationer. SAMLA har tillfrågats om att delta i
arbetet.
Samordningsgruppen utser, enligt förslag från AU, Elisabeth Westin, Gunlög
hedtjärn och Frida Perciwall-Mattsson till SAMLAs representanter i
styrgruppen.

9.

Patienter med funktionsnedsättning och som av särskilda skäl har
behov av medföljande personal
En överenskommelse kring ansvarfördelning kring medföljande personal till
sjukhus för patienter med funktionsnedsättning har tagits fram i Södra Älvsborg
när Alingsås och Lerum var en del av den samverkansorganisationen. I höstas
reviderade Södra Älvsborg överenskommelsen och översände den därefter till
SAMLA för antagande. Ingen representant från SAMLA var med i
revisionsarbetet.
Representanterna i utvecklingsgrupp psykisk hälsa/missbruk har antagit
överenskommelsen och översänt den till samordningsgruppen för fastställande.
Martin lyfter att hans bedömning är att det finns några juridiska frågor kring
ansvarsfördelningen som behöver förtydligas innan antagande av
överenskommelsen.
Samordningsgruppen beslutar att Catharina och Martin ansvarar för
Catharina
genomgång av överenskommelsen med juridisk kompetens före antagande.
/Martin
Dock får den gamla överenskommelsen vara gällande tills ny fastställts. Frågan
åter till samordningsgruppen på nästa möte.
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10. Avvikelse/händelsehantering i samverkan
En arbetsgrupp har tagit fram förslag till rutin och arbetssätt för hantering av
avvikelser/händelser i samverkan. Utvecklingsgrupp Barn och unga samt
utvecklingsgrupp Äldre har antagit förslaget. Samordningsgruppen antar efter
förslag från AU rutin och arbetssätt för hantering av avvikelser/händelser i
samverkan. Samordningsgruppen ger sina representanter i SAMLAs
utvecklingsgrupper i uppdrag att implementera rutin och arbetssätt i de
verksamheter man representerar.
11. SAMLAs ekonomiska anslag år 2019
När SAMLA startades avsattes medel för processledning och beslut togs att
eventuell höjning av anslaget fick dialogiserar när arbetet kommit igång.
Samordningsgruppens bedömning är nu att om SAMLA ska kunna utvecklas till
välfungerande samverkansorganisation för hälsa och den nära vården behöver
anslaget höjas inför 2019 för att även på deltid omfatta delregional
samordnare för in- och utskrivningsprocessen, kommunikatör samt
omkostnader för möten och utbildingar arrangerade i SAMLAS regi. Frågan lyfts
till den politiska samrådsgruppen.
12. SAMLAs kommande hemsida
Underteckand informerar om att arbete pågår med en hemsida för SAMLA.
Arbetet är en del i ett övergripande regionalt arbete där samtliga
vårdsamverkasnorganisationer ingår. Underteckand visar strukturen för den
kommande hemsidan som beräknas vara klar för lansering i slutet av maj.
13. Övrigt
SAMLAs Processledare Catharnas skrivning
Catharina avtackade Carina som lämnar sin tjänst i SAMLA för att arbeta som
processledare i SIMBA. Det är ett fantastiskt resultat som vi i SAMLA uppnått på
kort tid och Carina har med energi och kunnighet varit motorn för att nå dit. Vi
är alla mycket glada över att vi haft möjligheten att arbeta ihop och önskar
henne stort lycka till.
Lena Arvidsson börjar som ny processledare i augusti. Hon arbetar idag som
processledare för mitt i livet samt som regional utvecklingsledare för in- och
utskrivningsprocessen.
Vid minnesanteckningen
Carina Westerelve
Processledare

