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Uppdrag

1.

Välkommen
Fredrik Forsberg, ny ordförande hälsar välkommen.

2.

Föregående minnesanteckningar
Inget att tillägga. Föregående minnesanteckningar läggs därmed till
handlingarna.
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3.

Mobil närvård – Patient och anhörighöjdhet - Fredrik och Lotta
Carina, tidigare processledare i SAMLA tog i våras fram förslag på en enkät
gällande patient och anhörignöjdhet. Den lades på is och nu lyfts frågan om den
tar fram det vi vill veta. Hur kan vi på bästa möjliga sätt mäta patientnöjdhet?
Är detta ett uppdrag från politiken?
För att få fram en bra utvärdering kanske en enkät till hemsjukvårdens
sjuksköterskor är ett alternativ.
Djupgranskning av 14 patientärenden där samtliga parter deltog gjordes i våras
och visade sig vara mycket bra resultat.

4.

Uppföljning över tid
Hur ska gruppens uppdrag se ut framåt och hur ska uppföljningen över tid ske?
Styrgruppen är ense om att implementeringen är klar och att frågorna kan
hanteras i Utvecklingsgrupp Äldre. Viktigt är att Mobil närvård finns som en
stående punkt på agendan där.

5.

Övrigt
Agneta från lasarettet berättar att de haft besök av politiker med anledning av
den pågående utvecklingen av Mobil närsjukvård, ett team från sjukhuset. Det
finns ett stort intresse att titta på arbetet kring den nära vården. Lasarettet har
tankar på att utveckla arbetet vidare.
Avvikelser behöver hanteras och de som kommer in ska analyseras för att
förbättringar ska ske.

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare

