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Dagens ärenden
Föregående minnesanteckningar
Annika Jonsson tar över som sammankallande för Avvikelsegruppen efter nyår.
Frågan om vem, psykiatrin eller primärvården, som skall ansvara för vårdintygsbedömning
dagtid har ännu inte hunnit diskuteras i två-partsgruppen.

Användning av trygghetsordinationer, vägledning
Det har kommit starka signaler från Palliativa enheten på Skas att man tycker att
trygghetsordinationer inte fungerar som det skall ute i kommunerna. De tycker att
kommunerna ibland startar för tidigt. Framkommer att det görs lite olika i kommunerna.
För att få reda på hur det fungerar i de olika kommunerna blir första steget att göra en
kartläggning med verksamhetscheferna.

Stick- och skärrutiner i kommunal HSV
Vardagar är det inget problem, problemet är kvällar och helger. Det behövs en gemensam
rutin som gäller all HSV. En arbetsgrupp får bildas som samlar in uppgifter från alla
kommuner i Skaraborg och därefter får smittskyddet kopplas in. Annika utses att skissa på
uppdraget. Arbetsgruppen skall bestå av representant från Närhälsan, MAS,
verksamhetschef från HSL el kommunen, privata vårdgivare och smittskyddet.

Allvarlig vårdskada: förslag till rutin vid bedömningsproblem
Avvikelsegruppen har diskuterat att göra en gemensam händelseanalys om en allvarlig
händelse inträffar igen där fler förvaltningar är inblandade.
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Vaccination hos pat med blodförtunnande läkemedel
När det gäller pneumokockvaccin finns det rekommendationer att högrisk pat skall ha både
Pneumovax och Prevenar. Prevenar skall inte ges sc utan im då effekten annars minskar,
detta blir ett problem när pat behandlas med blodförtunnande läkemedel. Hänvisning till
Janus om tillvägagångssättet. Peter Nolskog har lovat kolla upp hur stor effektskillnad det
kan röra sig om ifall vaccinet ges sc eller im.

Rapport från Avvikelsegruppen
Skypemöten med vårdplaneringteamen har inte kunnat utföras enligt önskemål.
Västra området ser en tendens till att sjukhusen skickar hem pat tidigare utan info och
meddelande.

Övriga frågor
- Avvikelsehantering (Jeanette)
Förslag att ta fram en länsgemensam rutin för avvikelsehantering samt att föreslå ett ITbaserat stöd.
- Injektion i HSV
Angela håller tillsammans med Malin Swärd på att uppdatera dokumentet om
överkänslighetsreaktion. Problem har varit att sköterskorna i kommunen vill ha skriftlig
påskrift av ditriksläkare när det gäller injektion av läkemedel, även de som inte ger några
överkänslighetsreaktioner. Chefläkarna skall se över vilka läkemedel som kan vara aktuella.

Vid anteckningarna
Lena Kindmalm
Utvecklingsledare, Närhälsan
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