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Skypemöte

Mötespunkter
Pågående insatser:
Vid det tillfällen då vårdbegäran inte har skickats in skriver kommunen in i
planeringsmeddelandet vilka insatser den enskilde har sedan tidigare. Förutsätter att
sjukhuset inhämtat samtycke från patienten.
Intention är att vårdbegäran skickas inom 30 minuter från att patienten skickas in. Ödmjukhet
finns för att det kan bli svårt initialt av praktiska, tekniska skäl, men enligt rutinen är det 30
minuter.
Folkbokföringskommun:
SU kan gå in och ändra kommun till annan kommun än folkbokföringskommun, men detta görs
bara på uppdrag från hemmakommunen, då hemmakommunen skickar ett administrativt
meddelande och begär ändring.
I rutinen står att borttagande av part kan bara göras av den egna parten, men detta är ett
undantag.
Detta görs tills kommunen får sin ”omflyttningsknapp”
Inför driftsstart: SU tar skärmdumpar av ärendeöversikter. Kommunen uppmanas att avsluta
så många ärenden som möjligt, så att få följer med över.
Rapport från arbetsgrupp SAMSA
Patientfall: Två finns klara och det tredje är på gång. Dessa publiceras på hemsidan.
Lathundar: Är på god väg. Förväntas bli klara nästa vecka.
Utbildningsfilmerna är publicerade.
Statistik på distansmöten visar på en viss negativ trend, men det beror sannolikt på att flera
möten inte har registrerats under sommaren. Partille kommun upplevde att Skype-Möten gick
ner under sommaren pga att många gick på semester som hade kunskap om hur man gör. V 29
märktes skillnaden jmf m v 28, då många Skype-möten ägde rum. Info om vilka avdelningar
som inte hade kunskap efterfrågas. Annars har antalet distansmöten vänt uppåt.
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Fråga finns om de Privata vårdcentralerna kan skicka länkar till möte via SAMSA. Björn kollar
upp detta.
Förstärkt support? Se SAMSA’s hemsida. Oklart vilka som nås av nyhetsbreven. Förslag finns
att använda begreppet användarstöd, i stället för lathundar.
IVO-ärende aktuellt då någon dement varit föremål för distansmöte och upplevt det
besvärande.
Björn hälsar att vi ska se 25 september an med tillförsikt och lämnar nu mötet.
SU har mycket manuellt arbeta framför sig inför 25 september.
Palliativ vård: Förslag till beslutad rutin har skickats ut. Synpunkter ska lämnas in senast
26/9.
Vem ska ta kontakt om planeringsmöte behövs: Om kommun eller primärvård önskar
planeringsmöte inför utskrivning ska den som önskar kontakta slutenvården, och slutenvården
kallar till mötet. Kommun/primärvård ska komma med förslag på tid när de kontaktar
sjukhuset. Behövs insatser från både kommun och primärvård så ska dessa två ha
kommunicerat innan kontakten med sjukhuset och de tillsammans kommit överens om förslag
på när möte ska äga rum. Bra om uppskattning kan göras av hur lång tid planeringsmötet kan
komma att ta. Detta är svårbedömt, då det är så individuellt. Planeringsmötet ska äga rum
innan planerat utskrivningsdatum så att insatserna kan vara på plats när patienten blir
utskrivningsklar.
Utskrivning helg.
Vid utskrivning på helg tar sjukhuset kontakt med hemtjänsten. (om ej planering har ägt rum
innan). Vid behov av HSL-insatser kontaktar sjukhuset Hemsjukvården.
SIP
SIP kommer framförallt att ske efter utskrivning, i patientens hem. Vid patienter med mycket
långa vårdtider, exv förvärvade hjärnskador, kanske först ett planeringsmöte äger rum och
därefter en SIP. Båda delar kan ske via Skype. När SIP görs utanför sjukhuset kan det bli så att
en part är hos patient och en på kontor eller så blir det ett fysiskt möte om alla kan. Beror först
och främst på vad patienten vill.
Kommer det att bli fler utbildningstillfällen för Privata?
Privata vårdgivare har fått samma information som andra om samverkansdialoger och SAMSAutbildningar.
Uppföljande utbildning kommer att erbjudas någon månad efter drifts-start. I första hand
rekommenderas de fyra filmer som ligger ute på nätet.
Inhämta nytt samtycke.
Nyinflyttad på SÄBO som finns i SAMSA sedan tidigare och tidigare har lämnat samtycke bör
lämna nytt samtycke som gäller för det nya boendet. Samma sak gäller om en patient har bytt
vårdcentral; då bör den nya vårdcentralen inhämta.
Inskriven i kommunal HSV
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Ser privata SÄBO sig som kommunal hälso- och sjukvård? Förslag att byta namn till ”Inskriven i
hemsjukvård”.
Samma gäller för hemtjänst där det finns privata aktörer; att inte kalla det kommunal
hemtjänst utan hemtjänst.
Risk att man kryssar i nej om man tänker att sjukvården inte är kommunal, men ändå ges på
vårdnivå motsvarande kommunal HSV.
Avvikelser
Avvaktar att göra en drive med avvikelser.
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