Minnesanteckningar
Ärende

Utvecklingsgrupp - Äldre

Datum

2020-10-08 15.00 – 17.00

Plats

Skype möte

Närvarande

Eva Öhrvall, ordförande
Privata vårdcentraler Alingsås
Annika Fallqvist, MAS
Alingsås kommun
Agneta Lindberg
Alingsås lasarett
Birgitta Strandin
Alingsås kommun
Mehran Taheri Koutenaei
Tandvården
Lotta Jonzén
Lerums kommun
Karin Aneland-Thern
Privata vårdcentraler

(√)

√
√
√
√
√

Elisabeth Karlsson
Lerums kommun
Henrik Isaksson
Offentliga Rehabenheter
Björn Widell
Offentliga vårdcentraler
Fredrik Forsberg
Alingsås kommun
Lena Arvidsson
Processledare SAMLA
Karolina Wolmhag
Delregional samordnare

√
√
√
√
√

√

Uppdrag

1.

Välkommen
Eva Öhrvall, ordförande hälsar välkommen.

2.

Föregående minnesanteckningar 2020-08-27
Inga övriga synpunkter eller tillägg. Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.
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3.

4.

Rutindokument Mobil närvård
Regionalt har det efterfrågats ett delregionalt dokument, därav är rutindokumentet
framtaget. Rutinen beskriver hur Mobil närvård tillämpas idag och är utgångspunkt
för hur arbetet ska fortgå. Diskussion förs om att det ska vara ett levande dokument
och att det ska inkluderas i visionen för Nära vård. Frågor inför mötet utifrån
dokumentet:
- Hur vill vi arbeta vidare med Mobil närvård 2021? Ex. Färdplan Nära
vård/Mobil närvård?
Diskussion i gruppen om att det finns områden att utveckla.
• Hur kan vi öka SIP i hemmet kopplat till hemsjukvårdsläkarens roll?
Framförallt för att SIP är bra utifrån ett samverkansperspektiv.
• Kan medicinska vårdplaner vara en väg framåt för att öka kontakt läkare till
läkare? I färdplan nära vård, ses tydligt att samverkansteam behöver finnas.
• Uppföljning och utvärdering görs i samband med närområdesplanerna och
lasarettet gör utvärderingar med koncernkontoret. Men hur samarbetar
hemsjukvårdsläkare och Närsjukvårdsteam, NSVT? Agneta informerar att
NSVT har som intention att samverka. Vidare informerar Agneta att NSVT har
fått färre uppdrag och har i dagsläget ett lågt inflöde på patienter.
- Hur fungerar Mobil närvård i praktiken?
Diskussion förs om hemsjukvårdsläkare har tillräckligt med
dimensioner/resurser för uppdraget? Eva tar med sig frågan.

Eva

Beslut - Rutindokumentet ska publiceras på hemsidan samt att en nätverksträff för
mobil närvård planeras av delregional samordnare Karolina i mitten av januari.

Lena
Karolina

Delregional tillämpning Demens
Annika Fallqvist informera om justeringar i sista versionen som skickats ut inför mötet
idag. I den delregionala tillämpningen är inte alla delar med, men bygger på ”Ett
standardisera insatsförlopp vid demenssjukdom” från Socialstyrelsen, Nationella
riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom och Vägledning för de delregionala
vårdsamverkansgruppernas framtagande av lokala tillämpningsanvisningar av
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom i Västra Götaland.
Diskussion i gruppen om att den delregionala tillämpningen blir som ett komplement
till övriga styrdokument.
Annika informerar att det identifierats brister i samverkansdelarna, framförallt i
vårdövergångarna. SIP – Samordnad individuell plan kan vara ett arbetsverktyg för att
arbeta mer proaktivt.
Beslut - arbeta för att SIP erbjuds samtliga personer vid demensdiagnos. Annika och
Karolina får uppdrag att sätta ihop ett mindre dokument som ska vara vägledande i
detta arbete, men vi kan redan påbörjar arbetssättet.

Annika och
Karolina

Beslut
Delregional tillämpning Demens för SAMLA beslutad och publiceras på hemsidan.

Lena
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5.

Handlingsplan med aktiviteter 2020
- Brukarmedverkan – information från Henrik
Brukarmedverkan blir av 1 eller 3 december med fokus på effekter av Covid 19, till exempel inaktivitet och ensamhet. Diskussion om det ska vara ett
digitalt eller fysiskt möte. Troligen blir det fysiskt möte i respektive kommun
med digital koppling mellan dessa. I nuläget arbetar Henrik själv från UG,
Agneta lyfter en fråga om Henrik ska ha en samarbetspartner? Frågan skickas
med till gruppen som får höra av sig till Henrik.
-

SIP – Information från mötet som ägt rum där respektive ordförande i de fyra
utvecklingsgrupperna deltog tillsammans med delregional samordnare
Karolina och SAMLA processledare Lena. Syftet med mötet var att diskutera
formerna för hur vi ska gå vidare med arbetet med SIP och verksamheternas
utsedda SIP samordnare.
Beslut togs att nätverksträff för SIP-samordnare ska pausas för personer som
arbetar med barn- och unga. För personer som arbetar med äldre, psykisk
ohälsa och in- och utskrivningsprocessen beslutas att nätverksträff ska
genomföras i början av december månad. Fokus för nätverksträffen är SIP i
samband med slutenvårdsprocessen. Lista på SIP-samordnare i varje
verksamhet bifogas, återkoppla till Karolina om den ska justeras.
Påminnelse till verksamheterna att i Ramuppdraget för SIP-samordnare står
det att de verksamhetsnära SIP-samordnarna ska stärka arbete med SIP
tillsammans med sin chef.

-

Suicidprevention – information nuläge
Utbildningsinsats är klar i Lerum och planeras 12 och 19 oktober i Alingsås.
Delregional handlingsplan behöver skrivas och Lena har fått uppdraget av
Samordningsgruppen, Christian Sandgren från Lerums kommun stärker upp.

6.

Avvikelser i samverkan
Information om att i regional arbetsgrupp för avvikelsehantering har frågan gällande
sekretess inom kommun uppkommit i användandet av verktyget MedControl Pro. I
dagsläget är det ”bara” kommun i organisationsträdet och troligen kommer det bli
tre spår, för att säkra upp sekretess mellan HSL, skola, vård och omsorg. Karolina har
informerat MAS i Alingsås och Lerum om detta och bett om återkoppling.

7.

Information till/från samordningsgruppen
- Information om delregional tillämpning Demens är framtaget samt att fokus
är att komma igång med SIP i tidigt skede vid demensdiagnos.
- Information om att digitalt/fysiskt möte med brukarmedverkan planeras.
- Rutindokument Mobil närvård i SAMLA är framtaget.
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8.

Övriga frågor/information
- Nuläge: Covid-19 Äldreperspektivet
Primärvården - har börjat ställa om och kallar åter till årskontroller. Försöker återgå
till det normala. Erbjuder även en del hembesök. Avseende Covid-19 är läget lugnt.
Vaccination för säsongsinfluensa startar 3 november med utmaning utifrån rådande
pandemi.
Alingsås kommun – stabil kurva. Det har gått smidigt när man öppnat äldreboende
för besök men man ser också risker med det.
Lerums kommun – ingen smittad just nu. Stort personalbortfall. Antikroppstestning
för personal är i fullgång. Lugnt med besök trots att SÄBO öppnat upp.
Alingsås Lasarett – ingen smittad patient. Lugnt läge.
Primärvårdsrehab – normalläge och få covid-19 patienter.

9.

Tre viktiga punkter från dagens möte
- Proaktiva SIP-arbetet vid demensdiagnos
- Delregionala tillämpningen demens
- Brukarmedverkan

10. Punkter till kommande möte
- Har vi kommit igång med SIP vid demensdiagnos?
- Handlingsplanen

Nästa möte är torsdag 26 november 2020 kl. 13.00 – 15.00 på Estrad konferens i Alingsås
där vi avslutar med fika tillsammans med UG Samverkan vid in- och utskrivningsprocessen

Vid minnesanteckningen
Karolina Wolmhag, delregional samordnare
Lena Arvidsson, Processledare

