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Uppdrag

1.

Uppföljning
Styrgruppen tar beslut om att använda sig av reviderad mall under
uppföljningsperioden v12-13. Uppföljningen avser alla hemsjukvårdspatienter
(eget + särskilt boende) som bedömts behöva söka vård på Alingsås lasarett
under uppföljningsperioden.
Lång dialog kring uppföljning av patient och anhörignöjdhet utmynnar i att
beslut tas om en semistrukturerad intervju med fem patienter och fem
anhöriga per kommununder uppföljningsperioden utifrån tidigare framtaget
förslag till enkät. Erfarenheterna från denna uppföljning får sedan ligga till
grund för hur vidare uppföljning av patient och anhörignöjdhet ska utformas.
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2.

Vårdtyngden inom den mobila närvården
Fredrik lyfter att den mobila närvården medför ökad vårdtyngd för
hemsjukvården vilket gör att det krävs mer och mer personella resurser och
inom korttidsvården blir vården mer och mer avancerad. Fredrik upplever en
smygande trend där komplexiteten i den vård som hemsjukvården förväntas
klara av ständigt ökar.
Susanne säger att för tillfället är trycket på vårdplatserna extremt högt, vilket
medför att patienterna kan vara mer sjuka när de skrivs ut än när söktrycket är
lägre. Hemsjukvården i både Alingsås och Lerum upplever att de största
bekymren gäller patienter som skrivs ut från universitetssjukhuset där det inte
är ovanligt att de är svårt sjuka och fortfarande under utredning när de bedöms
vara utskrivningsklara. Susanne säger att så länge patienterna inte är
utskrivningsklara ska de få vård och behandling inom slutenvården.
Vilken kunskap och kompetens ska finnas inom den kommunala
hemsjukvården? Var går gränsen mellan den vård regionen ska tillhandahålla
och den som kommunerna förväntas kunna erbjuda? Styrgruppen konstaterar
att dialog kring frågan behöver föras på politisk nivå för att tjänstemännen ska
ha vetskap om vad de ska förhålla sig till när det gäller planering av både
kompeten och resurser.
Styrguppen vill lyfta frågan till både samordningsgruppen och den politiska
samrådsgruppen i maj.
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