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Uppdrag

1.

Välkommen
Fredrik Forsberg, hälsar välkommen.

2.

Information om Programområde (POR) Äldres hälsa
Mikael Bengtsson, regionutvecklare på koncernkontoret Västra
Götalandsregionen och i detta sammanhang även koordinator RPO Äldre
informerar om kunskapsorganisationen i VGR. Målet med kunskapsstyrning och
samordning är hög patientupplevd kvalitet, medicinsk kvalitet men även
arbetsglädje och effektivt resursutnyttjande. Varje regionalt programområde
ska under 2019 ha startat minst ett regionalt processteam (RPT) som i sin tur
kommer att speglas med ett lokalt processteam inom vårdverksamheten. För
att utveckla vårdens kvalitet behövs patientens kunskap och se hens hela
vårdresa och vad som är viktigt för dem. Det kommer att bildas regionala
processteam (RPT) inom programområdet Äldre där ett av dem är Demens. Läs
mer på Vårdgivarwebben och Socialstyrelsen God vård, se bilaga 1.
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3.

Föregående minnesanteckningar 2019-03-28
- Vice ordförande beslutas idag att bli Kristina Bornhall. MAS – Medicinskt
ansvarig sjuksköterska i Alingsås kommun.
- Patientresan, studien som forskare från GR hjälp till med redovisas av
Björn. Syftet med studien blev inte riktigt det förväntade men en nyttig
erfarenhet att följa patient i de olika vårdövergångarna. Det ledde fram
till andra insikter som ex. frånvaro av SIP-Samordnad individuell plan
och att det är viktigt med brytpunktssamtal. Lotta och Fredrik kommer
att lyfta frågan om det blir någon fortsättning på Hälso- och
sjukvårdsnätverket på GR.
Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna.

4.

SAMLA Demensprocess
Projektledare Annika Fallqvist rapporterar om sitt arbete med
demensprocessen i SAMLA. Annika samverkar även med Vårdsamverkan i
Göteborg kring uppdraget med att se om det går att samordna arbetet att ta
fram en gemensam tillämpningsanvisning utifrån de nationella riktlinjerna, se
bilaga 2.
Annika planerar att ha en referensgrupp och inte en arbetsgrupp och hon
kommer att träffa strategiska personer i Lerum och Alingsås.
Länk till Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom
Länk till Västra Götaland (VG) framtagna Vägledning.

5.

Brukarmedverkan 8 maj
Vid mötet i Lerum gavs möjlighet till företrädare för intresseföreningar att
diskutera frågan med ansvariga i rundabordssamtal. Tema för eftermiddagen
var Mobil närvård med frågeställningar som, Vad är det att vara delaktig i
vården? Hur skapas en trygghet i närvården? Stämningen var god och samtliga
professioner som deltog tyckte det var positivt att möta och diskutera med dem
det berör. Det var uppskattat med ett forum för medborgarna. Det som
specifikt lyftes av de äldre var att det är viktigt med tillit, att bli lyssnad på och
att kunskapen står för professionerna. Som äldre vill man ju gärna välja men
det är svårt veta vilka val som finns, som exempel SIP som är svårt förstå, de
hade gärna kallat det ”min plan” istället. På Lerums hemsida finns en artikel
publicerad om dialogen. Ytterligare ett tillfälle för dialog kommer att ordnas i
oktober 2019 där föreslaget tema är demens.

6.

Handlingsplan – aktiviteter 2019
- SIP – samordnare
Den första utbildningen sker nu den 15 maj för ca.30 medarbetare från olika
verksamheter/organisationer. Nästa tillfälle är den 4 juni.
- Tandvården, statistik hur ser det ut i SAMLA
Mehran Taheri från folktandvården informerar om N-tandvård, F-tandvård och
vad som gäller. På sidan finns alla olika sorter läkarintyg osv som man kan
printa ut själv. Läs mer på vårdgivarwebbens hemsida tandvård. Mehran
kommer gärna ut till vårdcentralerna och informerar för att sprida kunskapen.
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5.

Mobil närvård/närsjukvård och övergripande SIP-samordnare
UG informeras om att en ny samordnare Karolina Wolmhag har uppdraget att
vara regional/delregional samordnare för Mobil närvård och SIP arbetet.
Karolina påbörjade sitt uppdrag 1 maj på ca 25 %. UG beslutade den föreslagna
uppdragshandlingen som varit utskickad.

7.

Avvikelsehantering i samverkan
Punkten bordlades till nästa möte

8.

VISAM
Kristina Bornhall informerar om att arbetsgruppen träffats och korrigerat något
i beslutsstödet. Ambulansen var delaktiga och informerar att de även ställer
upp med VISAM bedömningar på patienter om inte hemsjukvården hunnit fram
till den enskilde innan de. UG bestämmer att bjuda in ambulansen till det andra
mötet under hösten tillsammans med UG Samverkan vid in- och
utskrivningsprocess.

9.

Övriga frågor
Inga övriga frågor

10. Tre viktiga punkter från dagens möte
- Information om Regionalt programområde (RPO) Äldre Temadag med
information och dialog för äldre personer i maj
- Information av ny projektledare för demensprocessen
Vid nästa möte:
- Tema tandvård (bestämdes på januarimötet)
- Temadag med information och dialog för äldre personer 8 maj, hur gick
det?
- Information från projektledare för demensprocessen

Nästa möte
Tisdag 3 september kl. 15.00 – 17.00 i Alingsås

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare

