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1. Föregående minnesanteckningar
171121 Fyrbodal exempel på heldag, folk kom och gick. NO-gruppens uppdrag - till SO för
uppdatering? Utfärdad 2013 - otydligt. Sus och Mikael - medel för att utveckla NO-gruppernas
arbete. Mikael/Susanne tar med frågan till SO. Förslag 18/4 heldag, Lilla Tjörnsalen 08.30-16
2. SIMBA Processledare, nuläge
Ny annons ut nu i veckan. Rekrytering pågår. Annons kommer troligen ut v.6. Susanne Thuresson
är tf processledare t.v. Mikael, Annika och Susanne hjälps åt. Den utökning på 50 % som
förankrats i politiska samrådsgruppen är ute för process i SIMBAs kommuner och kommer
beslutas efter samstämmighet. Rekrytering av denna utökning kommer att ske efter slutgiltigt
beslut. Tanken är att det skall finnas en processledare och en delregional samordnare. Båda är på
heltid.
3. NP funktionen på akuten
NP (Nurse Practitioner) Najmy beskriver Avancerad sjuksköterskefunktion, Jenny och Madeleine
på akuten. Finns och används utomlands. Det är SSK mångårig erfarenhet, utbildade på
Masternivå. Kungälv och Linköping först ut att ha dem anställda på Akutmottagning. Just nu
genomgår de klinisk handledning då de var färdiga i höstas. De kommer att ta emot mer
okomplicerade fall, en sorts egen mottagning men fungerar också genom mentorskap,
handledning, förstärkning vid trauma och som stöd till övrig personal. Man kommer att testa
sjukskrivningar i upp till två veckor. En form av uppgiftsväxling från läkare.
4. Ny lag vid utskrivning – status var befinner vi oss
Mikael presenterar Checklistor för primärvård, kommun och slutenvård. En pilot kommer att
köras ihop med Tjörns kommun, Närhälsan, Capio Tjörn, Rehab och avd. 6 och avd. 3. Start 1/3.
Mikael visar planeringsunderlag + checklistor. Begreppet SIP oklart? PV ersätts för SIP-möte och
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uppföljning och inte för planering. SIMBA börjar med Tjörn. Sjukhuset försöker jobba mot alla.
Mycket oklarheter finns fortfarande, vi måste testa ändå. Hur får man in överenskommelsen
ansvarsfördelning? Hur skall vi kunna mäta? NPÖ Capios system ej kompatibelt. Kungälvs Sjukhus
kommer att ha tre informationstillfällen (Inbjudan bifogas)
Tre informationstillfällen
9/2 09-12 och 13-16
12/2 12-16
16/2 09-12 och 13-16
5. SIMBA Genomförandeplan
Skall klubbas 26/3 av Samordningsgrupp och politik. Sex fokusområden. Alla indikatorer är inte
klara. Lyftas upp på kommande NO-möte.
6. SIMBA teamen – statistik
Mikael skickar ut och vill ha in data varje månad. Grupperna kan själva se sin egen statistik. Anso
har bett om och får 50% utökning t.o.m. 30/6 2018.
7. Hemsjukvårdsläkare – 2018
Har gått in i KOK-boken. Vi skall följa statistiken. KVÅ-koder? Vi behöver se intensiteten så att
hembesöken inte faller. Hembesök läkare. Det kan bli svårt att följa. Mikael kommer be data- och
analysenheten om utdata gällande hembesök av läkare. Precis som tidigare. Hur säkerställer vi
att det fungerar? Hur följer vi upp avvikelser? Hur följer man upp besöksstatistiken? Vi kör enligt
den goda intention som tidigare. Kommunen måste flagga om det inte fungerar.
Registrering i det avsedda Excelbladet behöver ej fyllas i kommunen längre..
NSVT (Närsjukvårdsteam) finns medel för utökning till 1,2 läkartjänster och 2,3 SSK. Det är dock
svårt att rekrytera. Nya tankar från ambulans finns att ev. samarbeta kring en bedömningsbil.
Vidare tankar kring att ev. utöka NSVT att ta patienter under 65 år? Sjukhusfråga?/Regionalt
beställd funktion? Kanske 2019? Tilläggsbeställning? Nämnder betala?
8. ID märkning av patient
Oklart vem som skall ID-märka. Sus bifoga SIMBAS rutin. Där framgår tydligt att det är
ambulansens uppgift. Susanne ber Åsa Uppdatera rutinen.
9. Hjälp till äldre med syn och hörselnedsättningar
Ligger på specialistsjukvården, Mölndal och NÄL. Två råd på Tjörn som styrs politiskt. Aktuella
patienter som redan är sköra måste åka långt.
Samverka med Vårdcentralen? Jenny mailar Mikael ang. Behov. Mikael tar frågan vidare.
10. Övriga frågor
En ordningsfråga och förtydligande – SIMBA Processledare skriver minnesanteckningar på NOgrupp. Kallelse och dagordning skickas ut av SIMBA. Ordförande och övriga medlemmar i NOgrupp bidrar till dagordning.
Johanna Bidegård undrar vilka patienter som är inskrivna i HSV. Förslag lista in- och utskrivning?
Använda SAMSA. Beslut togs 4/10.
Capio har bytt verksamhetschef. Ändringsblankett Läkarmedverkan måste skickas till Nämnden
Nästa möte 22/3 09-11.30 Närhälsan Kållekärr
Vid tangentbordet
Susanne Thuresson

