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13.30-15.00

Dagordning
1. Inledning
Christina hälsar välkommen.
2. Föregående anteckningar
Inga synpunkter
3. Trygg hemgång. Ny lag
Uppföljning av arbetet.
Christina Nyberg Larsson, enhetschef för sjuksköterskor i ordinärt boende informerar
om arbetet just nu.
Teamet i hemsjukvården tar fortfarande huvudansvaret för vårdplaneringar istället för
Primärvården som det nu ska vara. Blir fel när SU säjer att patienten ska ha
hemsjukvård och den ej ska ha det. Teamet måste vara med och ta beslut.
VC följer ej avtalen (dvs samordnad utskrivning etc)" Teamet i hemsjukvården
upplever att inte vårdcentralerna heller är helt uppdaterade.
Sara A informerar om att planeringen inför patientens hemgång är ett
bekymmer. Många på SU är inte helt införstådda med nya regler.
Svårt att veta när patienten verkligen kan gå hem, många annonseras för tidigt. Blir
även bekymmer för hemtjänst som rustar sig men inte får betalt när patienten ändå inte
skrivs ut som planerat.
SU har olika felaktiga uppfattningar - t ex att de inte ska planera alls längre.

Beslut att HSV V Gbg bjuder in ÄSK o HSV-läkare från VC i stadsdelen för
gemensamma diskussioner/workshops kring patientfall. Troligen slutet av nov.
Christina N-L bjuder in.
5.

Handlingsplan för NOSAM äldre Västra Göteborg.
Dokumentet gås igenom.
Christina DE ändrar i dokumentet innan det skickas in till samverkanstorget. Viktigt
att det arbetas fram en aktuell och realistisk handlingsplan i början av nästa år.
En diskussion om hur vi ska arbeta på NOSAM för att arbeta på det optimalaste sättet.
Den diskussionen behöver fortsätta.

4. Avvikelser
Behöver tas fram en riktig strategi för arbetet med avvikelser för att de ska fungera
som förbättringsåtgärder i verksamheterna.
5.

Charlotte B. informerar om arbetet med Mobilt hemsjukvårdsläkarteam.
Se bildspel!

6. Övriga frågor
Aktuellt med Influensavaccinering igen. Finns det generella riktlinjer?
VC säjer att det finns sedan tidigare år.

Chefer på

Julhelgen och bemanning diskuteras Jourcentralen finns under helgerna. De tittar
också på SAMSA. Temagrupp äldre tar fram strategi . Det brukar fungera.
Närhälsan (Åsa Lind) har beslutat att de tänker uppdra åt sina jourmottagningar i
Gamlestaden och Kungshöjd att de ska läsa av SAMSA.
Framgick inte vad de sedan tänker göra åt eventuella ärenden? Privata VC undrar hur
jourmottagningar ska kunna planera för utskrivning? Detta är en fråga för
primärvården innan julhelgen.
Alla var överens om att det viktiga att göra är att röja rent i Samsa innan helgerna och
ha full "planeringsberedskap" varje vardag i anslutning till helgerna.

Skypemöte:
Förslag att kommunen kan initiera möten för de som inte har licens.
7. Förslag på vårens sammanträdestider
31 januari
28 mars
16 maj
Tiden densamma som i år: 13.30-15.00

12. Mötet avslutas
Ordförande: Christina Dyhre Edvardsson

