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Sammanfattning
Kommunikation – dialog hur informationen ska nå ner till medarbetarna
Upplevelsen ute bland medarbetarna är att information och aktiviteter inte når dem. Som
exempel kan nämnas att Karolina har identifierat att SIP-samordnaren i verksamheten inte haft
dialog med sin närmsta chef för att förankra lokalt. Medarbetarna undrar vad ramuppdraget
innebär mm. Behöver detta uppdrag kanske ses över? Diskussion i gruppen som därefter
sammanfattas av Monika: Viktigt att vi vågar börja ett nytt arbetssätt det kan inte bli fel.
Karolinas arbete är viktigt, alla får ta med sig detta hem så att en förflyttning kan bli möjlig.
Kommunikation är en viktig och får vara en återkommande punkt på agendan. Vi behöver
också mäta effekten, ex. KVÅ koder.

Beslut av flera Uppdragsbeskrivningar
Samtliga utvecklingsgruppers och AU Samordningsgrupp har nu en reviderad
uppdragsbeskrivning som Lena efter beslutet har publicerat på hemsidan.
Nytt är att ordförande sitter i ett år och att en vice ordförande utses som därefter tar över.

Sammanfattning
Utvecklingsgruppernas Handlingsplan med aktiviteter 2021
Samtliga handlingsplaner finns publicerade på hemsidan under respektive grupp. Här följer några exempel.

UG-Barn och unga
Utvecklingsgruppen arbetar med Samverkansteam barn & unga som nu ska förändra sitt arbetssätt under
året då finansieringen av barnpsykologer enbart gäller året ut. Implementering av ÖK barn och ungas hälsa
är ett annat stort arbete som precis har påbörjats.
UG-Äldre
Nätverksträff med dialog är planerad för läkare som har uppdraget inom primärvård och närsjukvårdsteamet
på Alingsås lasarett. God vård i livets slutskede – följer data från palliativa registret. En samverkansrutin kring
”livets slutskede” ska tas fram till hösten. Brukarrepresentant finns nu i UG.
UG Psykisk hälsa och missbruk
Start av socialmedicinsk mottagning planeras till hösten, sjuksköterska ska anställas. Brukarrepresentant
finns nu i UG med en representant från Funktionsrätt.
UG Samverkan vid in och utskrivningsprocess
Gruppen arbetar med Trygg och säker hemgång utifrån Skaraborgsmodellen. SIP vid utskrivning har fått ett
stort fokus då riktlinjen nu gäller sedan januari 2021. Patienten ska vara delaktig i sin process.

