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Uppdrag

1.

Föregående mötesminnesanteckningar
Förfrågan kring den 50%-iga utökningen av tjänster för SIMBAs arbete.
Undertecknad informerar om att det ligger ute två tjänster för sökningen. En
som avser 50% av en heltid som delregional samordnare samt en som avser
50% som utvecklingsledare med fokus på utvecklingen av våra
socialmedicinska mottagningar och SIMBA-team. Båda tjänsterna är
visstidsanställning ett år med möjlighet till förlängning.
Där efter läggs minnesanteckningarna till handlingarna.

2.

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden från tidigare möten.

3.

SIMBAs genomförandeplan
Dialog kring hur NO-gruppen kan arbeta med de gemensamma målen. Inga
konkreta förslag tas fram på dagens möte.
När det gäller våld i nära relationer lyfts det att detta även berör äldre.
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4.

Trygg och säker utskrivning -uppföljning
Processen berör både psykiatri och somatik men betalningsansvaret ändras
inte förrän den 1 januari 2019. Anso informerar om att hennes
vårdplaneringssköterska har daglig kontakt med både kommun och sjukhus.
Marie-Louise informerar om att en SIP har gjorts i utskrivningsprocessen.
Marie-Louise efterlyser ett direktnummer in till Capio, vilket de har till
Närhälsan som medför att samverkan blir smidigare och att det kan förhindra
att enskilda som inte har kommunal hälso- och sjukvård behöver uppsöka
sjukhuset för vård.
Undertecknad informerar om att i Kungälvs NO-grupp lyftes behovet av att
skapa en styrgrupp för in- och utskrivningsprocessen när vi går in i skarpt läge
den 25 september. I Stenungsunds NO-grupp ser man samma behov.
Förslagsvis utvecklingsgrupp äldre kompletterad med samtliga
vårdcentralschefer och cheferna för biståndshandläggning. Styrgruppen bör
träffas regelbundet för att snabbt kunna föra dialog kring och fatta beslut i de
frågor som kommer att väcka diskussioner och frågetecken. Lämpligen
planeras möten in en gång/månad med start i slutet av oktober. Den
delregionala samordnaren blir det kommunicerande kärlet mellan
styrgruppen och den delregionala arbetsgruppen.
Representanterna vid dagens möte delar Kungälvs- och Stenungsunds NOgruppers uppfattning.
Undertecknad frågar om dialog förts kring jul- och nyårshelgerna vad gäller
skapa möjligheter för samtliga organisationer att vårdplanera och upprätta
SIP:ar på sjukhuset då de sammanfaller med de vanliga helgdagarna och det
blir många helgdagar på rad. Frågan har inte varit upp till dialog.

5.

Gemensamma utvecklingsarbete
Undertecknad informerar om att i Kungälvs NO-grupp har man tagit beslut om
att följa upp det lokala arbetet med Socialmedicinska mottagningar, SIMBAteamen och närsjukvårdsarbetet vid varje NO-gruppsmöte, vilket man även i
Stenungsund kommer att göra. Representanterna vid dagens möte finner
förslaget bra och enas om att även göra detta på Tjörn. Uppföljningen av
Socialmedicinska mottagningar och SIMBA-teamen planeras in till den
gemensamma tiden med den lokala psykiatrigruppen.
Undertecknad informerar om att dialog fördes i Kungälvs NO-grupp kring att
kalla samman styrgruppen för Mobil närvård direkt efter sommaren, vilket
även Stenungsunds NO-grupp ser behov av. Representanterna vid dagens
möte delar Kungälvs- och Stenungsunds NO-gruppers uppfattning.
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Beslutsstödet -uppföljning
Bedömningen är att följsamheten till användandet av beslutsstödet är bra på
Tjörn. Nästa vecka är det inplanerat ett gemensamt möte för dialog kring
uppföljning och säkerställande av kontinuerliga utbildning av ny personal.
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7.

Frågor att skicka vidare till andra SIMBA-grupper
Vid dagens möte finns inga specifika frågor. Kommunen upplever det där
emot svårt att nå Capio. Ann-Charlotte får i uppdrag att kontakta Capio i
frågan.

8.

Avvikelser i somatik
Anso informerar om att Närhälsan tagit beslut om att avsätta 30 minuter varje
vecka för hantering av avvikelser i samverkan.
Representanterna enas om att framöver benämna punkten ”Patientsäkerhethändelser i samverkan”.

9.

Avvikelser psykiatri
Punkten utgår då den lokala psykiatrigruppens möte är inställt.

10. Gemensamma förbättringar
Punkten utgår då den lokala psykiatrigruppens möte är inställt.
11. Samverkansrutiner
Jenny har tagit fram förslag till lokala samverkansrutiner gällande
läkemedelsgenomgångar samt misstanke om magsjuka på särskilt boende.
Närhälsan ställer sig bakom rutinerna. Jenny kontaktar Capio. Ställer de sig
också bakom rutinerna antas de och börjar gälla direkt.
12. Övrigt
Inte HLR Dialog kring beslut att inte sätta in HLR. Frågan är svår, om HLR inte
ska initieras ska det finnas en läkarordination på detta och ett
brytpunktssamtal ska ha föregåtts ordinationen. Det är viktigt att säkerställa
att den enskilde och anhöriga har insikt om beslutet.
Sommaren 2018 På Närhälsan har man planerat in ronder två gånger/vecka
under sommarveckorna. Vad gäller läkarbemanningen är alla turer ännu inte
täckta. På Närhälsan har beslut tagits om särskilt fokus på diabetikerna under
sommaren, som kommer att erbjudas hembesök av läkare.
Kommunen har en tuff sommar framför sig och de största utmaningarna är att
täcka alla turer under v.29-31 då även chefer kommer att gå ut i det kliniska
arbetet.

Vid minnesanteckningen
Carina Westerelve
Processledare

AnnCharlotte

