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Sammanfattning
Delregional tillämpning Demens
Delregional tillämpning Demens för SAMLA beslutad och publiceras på hemsidan. I den delregionala
tillämpning är inte alla delar med, men bygger på ”Ett standardisera insatsförlopp vid demenssjukdom” från
Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom och Vägledning för de
delregionala vårdsamverkansgruppernas framtagande av lokala tillämpningsanvisningar av Nationella riktlinjer
för vård och omsorg vid demenssjukdom i Västra Götaland. Diskussion i gruppen om att den delregionala
tillämpningen blir som ett komplement till övriga styrdokument.
Det har identifierats brister i samverkansdelarna av arbetsgruppen kring demensprocessen i SAMLA,
framförallt i vårdövergångarna. SIP – Samordnad individuell plan kan vara ett arbetsverktyg för att arbeta mer
proaktivt för att SIP erbjuds samtliga personer vid demensdiagnos. Annika och Karolina får uppdrag att sätta
ihop ett mindre dokument som ska vara vägledande i detta arbete, men vi kan redan påbörjar arbetssättet.
Delregional tillämpning Demens för SAMLA är beslutad och publiceras på hemsidan.

Rutindokument Mobil närvård
SAMLA delregionala beskrivning av mobil närvård publiceras på hemsidan. Syftet med dokumentet är att
beskriva tillämpning och arbetssätt för alla verksamheter som berörs av mobil närvård inom öppenvård,
slutenvård och kommunal vård och omsorg. Syftet är vidare att behålla det goda vi har samt utveckla
samverkan runt mobil närvård.

Sammanfattning
SIP-Samordnad individuell plan i SAMLA
Hur vi ska gå vidare med arbetet med SIP och verksamheternas utsedda SIP samordnare?
Det beslutas att en nätverksträff för utsedda SIP-samordnare som arbetar med äldre,
psykisk ohälsa och in- och utskrivningsprocessen ska genomföras i början av december
månad. Fokus för nätverksträffen är SIP i samband med slutenvårdsprocessen.
SIP-samordnare finns i varje verksamhet men om det behövs fler eller justeringar av
kontaktpersoner i verksamheten, återkoppla till Karolina.
Påminnelse till verksamheterna att i Ramuppdraget för SIP-samordnare står det att de
verksamhetsnära SIP-samordnarna ska stärka arbete med SIP tillsammans med sin chef.

Brukarmedverkan – Temadag i höst
Tema fokus på effekter av Covid -19, till exempel inaktivitet och ensamhet. Viktigt är att
hitta formen för en dialog där brukarna har möjlighet att delta. Troligen blir det fysiskt
möte i respektive kommun med digital koppling mellan dessa.

