Minnesanteckningar avvikelsegruppen
Datum:

2019-04-02

Plats:

Skaraborgsvägen 1a, Lokal: Garveriet

Närvarande:
Pernilla Berglund, Marie Elm, Helene Backman Carlsson, Linda Augustsson, Christina Kronquist,
Anna-Carin Antonsson och Anki Schutz
§ 1. Mötets öppnande
Anki hälsar välkommen till mötet. Anki är ny på Närvårdskontoret och presenterar sig.
Föregående minnesanteckningar godkännes och läggs på Närvårdssamverkans hemsida.
§ 2. Vad syftar dessa möten till?
Avvikelsegruppens uppdrag diskuteras, både tidigare uppdrag och det uppdrag som gäller sedan 14
december 2018. Avvikelsegruppen är en arbetsgrupp för SVOP-gruppen. SVOP-gruppen kommer att
byta namn from nu till Vårdövergång i Vårdsamverkan. Vårdövergång i Vårdsamverkangruppens
deltagare kommer att ses över och till hösten är den nya gruppen i gång. I samband med den
uppstarten kommer avvikelsegruppens sammansättning och uppdrag att ses över. Dialog kring vad
som är en avvikelse i samverkan inom Närvårdsamverkan Södra Älvsborg. Gruppen beslutar att till
nästa möte ska samtliga fundera på definitionen av vad som är en avvikelse i vårdsamverkan.
§ 3. Hur önskar denna grupp att vi arbetar med avvikelser/kvalitetssäkring?
Dialog kring hur det blir bäst effekt av avvikelsearbetet i verksamheterna. Avvikelser ska vara ett
lärande, det är därför viktigt att både skriva och besvara avvikelserna så nära i tid som möjligt till den
händelse som avvikelsen gäller. Gruppen funderar kring att gruppera avvikelserna och analysera
grupperingarna för att sedan ge förslag till hur dessa avvikelser kan minska. De avvikelser som sker i
vårdsamverkan grupperas i dagsläget och efter analys göra en tre i topplista. De tre avvikelsegrupper
som toppar listan kan gruppen sedan arbeta vidare med och föreslå åtgärder för att förebygga och
åtgärda det som orsakar avvikelsen.
§ 4. Information kring nuläget och regionalt arbete och workshop v. 17
Anna-Carin visar och informerar om nuläget när det gäller avvikelser.
MedControlpiloten som skulle startat i Bollebygds kommuns och Tranehälsan v.13 och avslutats v.16
har inte startat upp ännu men workshopen 24 april med temat avvikelser ligger fast.
Närvårdsamverkan Södra Älvsborg kommer att representeras av Anna-Carin, Pernilla, Linda och
Anki. Workshopen kommer att sammanställas och rapporteras till VVG 29 maj. Projektledare för detta
projekt är Amira Donlagic.
Gruppen har en del frågor och funderingar kring SAMSA och var finns beslutet om att samtliga SIP.ar
ska dokumenteras i SAMSA?
§ 5. Vilka förbättringsåtgärder ska denna grupp i nuläget prioritera?
• Gruppen ska arbeta med att analysera avvikelser, som beskrivits under punkt 3.
• Omhänderta resultatet av workshopen 24 april och inför workshopen eftersöker Anki
slutrapporten från 2018 Avvikelsehanteringen. Denna rapport är nu utskickad till gruppen.

•
•
•

Blanketter för avvikelse kommer inte att uppdateras i nuläget utan inväntar
MedControlpilotens resultat.
Rutinen för avvikelse på hemsidan visade sig vara en lathund för samordnaren på
Närvårdskontoret och den kommer att uppdateras.
En ny rutin kommer sedan att skapas och läggas på hemsidan.
Gruppen arbetar med att försöka definiera vad som är en avvikelse i vårdsamverkan.

§ 9. Punkter till nästa möte
1. Definition av vad är en avvikelse i vårdsamverkan,
2. Skriva rutin för SAMSA/Cerner avvikelse.
3. Lathund för Närvårdskontoret i avvikelsehanteing.
4. Rutin för avvikelser som sker mellan parterna i vårdsamverkan.
5. Power point presentation som ligger på hemsidan för att kunna använda i organisationerna.
§ 11. Avslut och nästa möte
Mötet avslutas och nästa möte är 14 maj kl. 9:00-11:00,
Lokal: Borås Stad, Ramnås 1, Lokal: Direktrisen plan 5.

