Minnesanteckningar
Ärende

Utvecklingsgrupp - Äldre

Datum

2019-09-03

Plats

Alingsås, Teliahuset lokal: Röda rummet

Närvarande

Fredrik Forsberg, ordförande
Alingsås sjukhus
Kristina Bornhall
Alingsås kommun, MAS
Agneta Lindberg
Alingsås lasarett
Birgitta Strandin
Alingsås kommun
Mehran Taheri Koutenaei
Tandvården
Lotta Jonzén, ansluter senare
Lerums kommun

(√)

√
√
√
√

Elisabeth Karlsson
Lerums kommun
Inga Lill Wester
Privata vårdcentral Lerum
Björn Widell
Offentliga vårdcentraler Lerum
Eva Öhrvall
Privata vårdcentraler Alingsås
Henrik Isaksson
Offentliga Rehabenheter
Lena Arvidsson
Processledare SAMLA
Karolina Wolmhag
Delregional samordnare

Uppdrag

1.

Välkommen
Fredrik Forsberg, hälsar välkommen.
Presentationsrunda då Karolina Wolmhag, delregional samordnare på 50 % i
SAMLA deltar på dagens möte.

2.

Föregående minnesanteckningar 2019-05-14
Vissa punkter återkommer på dagens agenda. Föregående minnesanteckningar
läggs till handlingarna.

√
√
√
√
√
√

2

3.

Mobil närvård
Karolina Wolmhag som har uppdraget att vara delregional samordnare för
Mobil närvård informerar om sitt arbete. Hon är SAMLA representant i den
regionala gruppen som nu leds av Amira Donlagic, regionutvecklare. Karolina
gör nu en nulägesinventering i SAMLA och har haft möte med bl.a. NSVTNärsjukvårdsteamet på lasarettet. I ett regionalt sammanhang informerar
Karolina om att det fungerar det bra i SAMLA med mobil närvård. Karolina visar
delregionala dokument som finns på den regionala sidan, de är inte
uppdaterade eller märkta med datum. UG tycker att dokumenten ska tas bort. Karolina
Karolina åtgärdar detta.
I Karolinas möten i SAMLA har det kommit ett önskemål om att anordna ett
nätverksmöte för läkare/läkare. Syftet med detta möte är att öka samarbetet,
förståelsen för varandras verksamhet och att alla får information om NSVT. UG
tycker att det är bra initiativ men viktigt med god framförhållning så det bör ske
i början av 2020. Karolina ska också delta på lokala samverkansmöten i
kommunerna.

4.

5.

Utvärdering av vårdsamverkan SAMLA
Uppdraget kommer från Samordningsgruppen att utvärdera samverkan
mellan de olika parterna. Enligt utskickat dokument ställdes följande frågor:
 Vad fungerar bra i samverkan?
 Vad kan fungera bättre?
 Övriga tankar?
Representanterna skrev individuellt ned svar på post-it lappar som sedan
lästes upp för hela gruppen. Lena kommer att sammanställa svaren och
återkommer med hur samordningsgruppen bestämmer hur materialet ska
hanteras.

Brukarmedverkan 15 oktober
Vid brukarmötet i Lerum gavs möjlighet till företrädare för intresseföreningar
att diskutera frågan med ansvariga i rundabordssamtal. Detta forum var mycket
uppskattat och därför anordnar nu UG ytterligare ett mötes forum med tema
Demens den 15 oktober i Alingsås. Fredrik blir sammankallande till en liten AG Fredrik
med bl.a. samordnare för demensprocessen Annika Fallqvist. Lena talar med
Annika
Annika som gör en inbjudan som får gå ut snarast. Upplägget på dialogmötet
bör utgå ifrån Annikas arbete med en delregional rutin utifrån den regionala
vägledningen för demens. Viktigt få in synpunkter från brukare som Annika kan
använda sig av i sitt arbete.
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6.

Handlingsplan – aktiviteter 2019
SIP – samordnare, utbildning för chefer 16 oktober
Utbildningen kommer att vara på Grand Hotel Alingsås och vänder sig till
samtliga chefer oavsett organisation. Inledningsvis får varje organisation
presentera sin organisation/verksamhet.
God vård i livets slutskede, brytpunktssamtal, statistik
Lerums kommun genom Lotta tycker att formuleringen i uppdraget från
samordningsgruppen den 17 maj inte är helt bra. Önskar en ny formulering där
uppdraget blir mer att utreda varför den enskilde skickas in från SÄBO och
kanske specifikt titta på brytpunktssamtal. Lotta tar med sig frågan tillbaka till
samordningsgruppen den 6 september.
VISAM - beslutsstöd
Lena visar uppdaterad VISAM checklista. Den skickas ut och läggs upp på
hemsidan. Ambulansen har intresse av mer samverkan och vill gärna träffa UG.
Lena bjuder in ansvarig på ambulansen till nästa möte i UG in- och
utskrivningsprocess och UG Äldre.

7.

Avvikelsehantering i samverkan
Information att Lena och Karolina ska titta på inkomna avvikelser och
kategorisera dem. Av de avvikelser som finns i Alfresco är det ett arbete att se
vilken UG de tillhör.

8.

Övriga frågor
Det lyfts upp att det är viktigt avsluta alla möten i UG med en sammanfattning
av dagens agenda. Vad är beslutat/Vad ska beslutas eller är det en
reflektionspunkt.

10. Tre viktiga punkter från dagens möte
- Utvärdering av vårdsamverkan SAMLA
- Planerad brukardag den 15 oktober
- Information av Karolina Wolmhag, mobil närvård

Nästa möte
Torsdag 17 oktober kl. 15.00 – 17.00 i Alingsås
Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare

Lena,
Karolina

