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Uppdrag

1.

Välkommen
Fredrik Forsberg, ny ordförande hälsar välkommen.
Annette Olofsson ersätter Irén Borg Berglund i UG Äldre för offentliga
vårdcentraler Alingsås.

2.

Föregående minnesanteckningar
Samtliga vårdcentralchefer i UG hade som uppdrag från förra mötet att ta fram
statistik över hur stor andel av hemsjukvårdspatienterna på respektive
vårdcentral som har dosdispension. Det visade sig inte vara så enkelt att få fram
antalet Dosdisp eftersom det skiljer sig så mellan vårdcentralerna. Kriterier för
Dosdisp efterföljs inte och då blir det svårt ta fram rätt statistik.
Föregående minnesanteckningar läggs därmed till handlingarna.
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3.

Läkemedelshantering i samverkan
Kristina informerar om att det finns all information i Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälsooch sjukvården, 2017.
Handlingsplan för arbetet inom äldreområdet ”Värdeskapande samverkan” och
ett av områdena är Läkemedel. I dokumentet beskrivs bland annat vem som
ansvarar för vad. Det beslutades på förra mötet att Innehållet behöver ses över
och uppdateras och en arbetsgrupp skulle tillsättas med Kristina som
sammankallande. På dagens möte informerades UG om att det saknades en
Agneta
sjukhusrepresentant i AG. Agneta tar med sig frågan om att en läkare från
sjukhuset ska tillfrågas.

4.

Brukarmedverkan
Utvecklingsgruppen ställer sig tveksam till att en brukarrepresentant deltar vid
samtliga möten och vill istället bjuda in till en patient/brukardialog kring något
eller några ämnen.
Agneta och Lotta får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur det ska
formaliseras. Frågan återkommer på nästa möte.

5.

6.

7.

Uppdragsbeskrivning för utvecklingsgruppen
Uppdraget visas och läses av samtliga. Med vissa justeringar kan det gå upp till
samordningsgruppen i september. UG beslutar att Lena justerar dokumentet
något som därefter skickar ut det till gruppen för påsyn.

Agneta,
Lotta

Lena

SAMLA hemsida
Lena ber samtliga botanisera runt på hemsidan och lämna in synpunkter för Samtliga
förbättringar. Länk till hemsidan.
representa
nter i UG
Avvikelsehantering i samverkan
Det finns en rutin framtagen i SAMLA med en blankett. Lena publicerar den på Lena
hemsidan. Viktigt följa avvikelser i samverkan för att få till förbättringar.

10. Övrigt
Lotta berättar att i maj var det en workshop/seminarie med temat ”Uppföljning
och utvärdering”. Det är svårt att mäta som ex. kan nämnas olämpliga
läkemedel. Lotta har varit i kontakt med Karin Fröjd på koncernkontoret och
SAMLA har möjlighet få stöttning. Lotta efterhör ett möte med Karin fröjd och Lotta
Teresa Larsen från GR där även Björn och Lena ska försöka delta.
Utvecklingsgrupp Äldre kommer från dagens möte att ha två timmars
mötestid/möte då Styrgrupp för Mobil närvård nu är upplöst. Utvärdering och
uppföljning över tid hanteras därför av UG Äldre.

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare

