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Ärende: Inbjudan och dagordning till NO-grupp Tjörn
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Plats Vårdcentralen Kållekärr

Inbjudna
Johanna Bidegård, Almö läkarhus/Ersätts av Karin Olsson

V

Ann-Sofie Lekander, Närhälsan Tjörn

V

Jenny Edvardsson, Tjörns Kommun

V

Lilian Bohlin, Tjörns kommun

-

Ann-Charlotte Nyrén, Tjörns kommun

V

Shujaat Noormohamed, Tjörns kommun/anmält förhinder

-

Albin Kolberg, Primärvården Rehab

V

Najmy Olsson, Kungälvs sjukhus

V

Adjungerade SIMBA
Mikael Bengtsson

-

Susanne Thuresson

V

Dagordning
Föregående minnesanteckningar
Inga synpunkter. Läggs till handlingarna.
SIMBA Processledare
Tf. processledare meddelar att rekrytering är i slutfas. Utsedd person kommer troligtvis att
offentliggöras 26/3. Tentativt tillträde i mitten på maj. Hur den andra tjänsten kommer att se ut (inkl.
den utökning av 50% som nu alla kommuner ställt sig bakom tillsammans med Västra Nämnden)
kommer att fortsatt diskuteras i maj. Mikael kommer att sluta sin anställning i SIMBA 31/5, Susanne
vikarierar som t.f. till 30/6 och Annika till 30/9.

Ny lag vid utskrivning – status var befinner vi oss
Tjörns kommun har fått till sig att ”Vi skall inte skypa”? Vad står det för? ”Förplanering” måste kunna
ske via SKYPE? Susanne PLAS på Tjörn menar att det blir mycket administrativa meddelanden. Att
skypa innebär tid till att träna. Det finns önskemål om att utvidga med att Skype-metodiken skall
komma ut på avdelningar? Processledare menar att det finns tankar på det men att det är en lite
längre process och näppeligen aktuellt nu under våren.
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Tidning Kvalitetsvård har intervjuat PLAS och Ann-Charlotte när det gäller arbetet/pilot inför nya
lagen. Kvalitetsvård produceras av redaktionen för Kvalitetsmagasinet, tidningen som tar ett brett
grepp om kvalitetsfrågor och skriver om både verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.
SIMBA har inte bokat in uppföljning pilot. Vad är det vi skall utvärdera mot? Susanne berättar vad
SIMBA tänkt utvärdera, d.v.s. telefonuppföljning, ev. slagningar i NPÖ, samt vissa utvalda kriterier
med ex.vis epikris med vid utskrivning. Nästa möte inplanerat 30/5 PLAS PV + Annika. Nytt möte
måste hållas innan. Susanne ber att Annika kallar.
Ann-Charlotte meddelar att kommunen skall börja med KVÅ-koder från 2019.
SIMBA Genomförandeplan
Tas förhoppningsvis av det Politiska Samrådet 23/3. Därefter kan arbetet förankras och
implementeras i de olika Utvecklingsgrupperna. Anso tar upp avsaknad av representation gällande
Representation av primärvård i Utvecklingsgrupp Psykisk Hälsa Barn och Unga + Vuxna. Privat
utförare saknas också. Susanne ställer frågan vidare till Mats/Katarina/Agneta. Anso?

Hemsjukvårdsläkare – 2018
Nu i kokboken. Kan möjligen ha minskat något men ambitionen finns kvar.
När det häller Närsjukvårdsläkare så skall Mikael skriva ihop någon form av plan inför hösten där man
kan involvera ev. Omsorgskoordinatorer/Ambulanssjuksköterskor.
Förutsättningar sommar, SKYPE, SIP
Närhälsan Tjörn har en ssk 100% (Helene Pettersson) som jobbar med projekt, skype + äldre. Ingen
direkt ersättare i sommar. Man har rekryterat Läkarkandidater + T5-studenter. Man tar hem SSK från
Jourcentral under sommarperioden. Almö är i samma sits. Almö har Susanna Hobaek, Ann-Christine
Hedren) Kan man styra mellan tider och kommun och sjukhus. Fasta tid? Processledare menar att det
är svårt med fasta tider då det finns så många intressenter. Kan man hjälpa varandra över driftsform?
Sommargäster strömmar till Tjörn.
Bemötande
Det har kommit ett klagomål där en patient önskat komma till en annan kommun än sin
hemkommun. Vid vårdplanering uttrycker en KS-personal sig olyckligt "De har inte fixat det på Tjörn".
PLAS var med på VPL. Att patient vill komma till en annan kommun (Örgryte) kan inte KS bestämma
ty det gör kommunen. Ungefär liknande situation som med Hospice. Personen var inte inskriven i
HSV.AC ringer avdelningen för direkt konversation.
Anhöriga, ringt Ann-Charlotte. x 2. Gällande missnöje psykiatri. Ann-Charlotte hade kontakt med Dr
Olof och blev mycket väl bemött. Susanne återkopplar.
Betaldagar somatik kontra psykiatri
Tjörn ställer sig bakom och skrivit tU, d.v.s. 15 karensdagar från utskrivningsklar på psykiatri samt
föreslagen betalningsmodell.
Uppföljning piloten
NO-grupp Tjörn har föreslagit att de kanske skulle ge sina DSK och deras kollegor
uppdrag att sätta delmål och följa upp för gemensam återkoppling till NO-gruppen?
Processledare beskriver de mål som SIMBA beslutat följa, nämligen telefonintervjuer, slagningar i
NPÖ, uppföljning av ex.vis om epikris och vård-och läkemedelsberättelse kommit med.
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SIMBA fortsätta med avvikelser som beslutat. Lägga till i dagordning som punkt.
Processledare förtydligar att SIP också kan ske på sjukhuset.
Karin - lite svårt med färgerna - underlätta samsynen.
Övriga frågor
Tillgänglighet Ögon/Öron - Öron, näsa- hals, barn och akutgynekologi inte akutens uppdrag.
Mikael har inte fått svar från NU och Mölndal. Upplevelsen är att det funkar bättre på NU då man gör
flera saker samtidigt så att patienten slipper åka fram och tillbaka många gånger. Tas upp nästa NOmöte igen.
Primärvård beskriver hur man regionalt föreslagit olika noder men man verkar ha släppt det pga.
personalsituation. Det har talats om Optiker på VC men det röstades ner. Dock kan man använda sig
av optiker mer frekvent. Audionomfrågan fortsatt oklar. Konsekvensen blir för de äldre med behov
att de inte får hjälp.
Riktlinje palliativ vård - så här jobbat Tjörns kommun.
Lille beskriver den riktlinje man upparbetat och tagit ett nytt tag om. Bifogas till anteckningarna.
Heldag 18/4
Agenda ansvarar NO-grupp för. Exempel kan vara: Struktur, arbetssätt, genomförande, samverkan
lokal psykiatrisamverkan, Uppdrag? Sommar?
08.30 -16 i HSV lokal. Susanne kallar i Outlook.
.
Beslutsstöd Tjörn är med och har koll på läget.
Klöverdals äldreboende - hänvisa inte till HSV - de har egna SSK vardagar dagtid.
Svårt att serva med rondtider. Vi måste försöka få till det. Akuta sjukdomar i läkargruppen.
Avvikelser
Patient som ramlat i hemmet och skickats till AKM.
CT ingen intracerebral skada.
Åter hemmet.
Sänkt AT - ny bedömning AKM misstänkt nytillkommen infarkt vänster + revbensfrakturer
Åter boendet - ingen rapport om detta. PV var på besök dagen innan. AKM frågade vad planen var
med att skicka in henne. Tråkigt att bli ifrågasatt. f.47. Ej aktuellt med palliativ vård. AKM ovilliga att
kontakta anhöriga. Kontakt PV för hembesök. Det fanns ingen läkare för hembesök. Fullbokat kontaktade sonen, beslut om palliativ vård. Christina Demming har fått denna avvikelse till Kungälvs
Sjukhus- kolla datum 23/? Rtg rutin, Informationsöverföring. Bestämma vårdinriktning/nivå.
Gruppen diskuterar Julhelgen 2018 där julafton inträder på en måndag vilket innebär att det blir 5
dagar då primärvård och kommunens bistånd inte kommer ha bemannat om man inte tillser detta.
Sekreterarfunktionen på sjukhuset är också i samma situation.
Vid tangentbordet
Susanne Thuresson

