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Datum:2017-02-02
Deltagare:

Siv Kirnö, Hovås Askim Familjeläkare och BVC, ordförande
Ingegärd Ljungqvist, områdeschef kommunal hälso- och sjukvård
Iren Bowald, Hovås Billdal vårdcentral, Capio
Anna Berglund Melin, Hovås Billdal vårdcentral, Capio
Sirpa Korpela, Allemanshälsan/Västerleden
Christine Högberg, områdeschef ordinärt boende/ förebyggande
Katarina Wikström, MAS
Anna Forsman, Närhälsan Frölunda
Peter Lappalainen Närhälsan Rehab
Liselotte Lindqvist, Närhälsan Högsbo
Maria Uhlmann, områdeschef bistånd
Karin Reinhardt, koordinator, processtödjare
Christina Änglehed, områdeschef särskilt boende

Ej
Maria Stridh, MAR
närvarande: Paula Bertilsson, Närhälsan Askim
Plats:

Nymilsgatan 2, Hörnrummet

Tid:

08.30-10.00

Innehåll:
1. Inledning
2. Föregående anteckningar
Inga synpunkter

3. Information från vårdcentral och kommun
Ingegärd Ljungqvist:
Tanya Boberg (verksamhetsutvecklare inom ÄO) är t f enhetschef inom
Hemsjukvården.
Januari var en lugn månad, men man ser en ökad tillströmning av patienter framåt.
Nya växthuset i f d Frölundagymnasiets lokaler ska starta i mitten av april, då
renoveringarna ska vara klara. Hälso och sjukvårdsnämnden har gett
friskvårdsmedel om 300 tkr för en verksamhet med balans och styrketräning ca två
gånger i veckan.
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Maria Uhlmann:
Vill lyfta frågan om den kommande Betalningsansvarslagen. Kanske behövs en
arbetsgrupp med representanter för primärvård och kommun. Fråga för nästa
möte.
Anna Forsman:
Vårdcentralen har fått medel för projektet Mobil närvård även under 2017.
Christine Höglund:
I mitten av mars öppnas en träffpunkt, Mötesplats Askims torg. Syftet är att stärka
det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.
Christine vill också flagga för att hemtjänsten står inför stora förändringar när
kommunen öppnar för privata utförare i nov-dec 2017.
Siv Kirnö:
Askim Hovås familjeläkare och BVC startar Rehabmottagning på Askims torg i maj.
Anna Berglund Melin:
Hovås Billdal vårdcentral startar Rehabmottagning vid årsskiftet.

4. Aktuellt från Temagrupp äldre
Anna Forsman är ny representant för offentlig primärvård i Temagrupp äldre.
Nosam kan nu se fram emot återkommande rapporter från Temagruppen!

Inbjudan till samverkansdialog i syfte att förbättra in och utskrivningsprocessen
mellan kommun, sjukhus och primärvård, delas ut på mötet. Karin Reinhardt
skickar en digital version till deltagarna i NOSAM. Inbjudan finns också på
Samverkanstorget.

5. Årsrapporten från NOSAM till Temagrupp äldre och verksamhetsplan 2017
Årsrapporten är inskickad till Temagruppen. En sammanställning av samtliga
årsrapporter kommer att publiceras på Samverkanstorget. Karin Reinhardt har
gjort ett förslag till verksamhetsplan för 2017 som återkommer på nästa möte.

6. Svar på brev från NOSAM till Temagrupp äldre angående avvikelser
Skriftligt svar från Temagruppen kom till ordförande och sekreterare i december. I
huvudsak säger man att det är en viktig fråga som diskuteras mycket. Man avvaktar
förslag på att föra in avvikelsehanteringen i SAMSA, samt den nya Hälso och
sjukvårdslagen. Brevet skickas till samtliga ledamöter i NOSAM äldre.
7. Exempel på SIP
Maria Uhlmann berättar om en SIP med syfte att samla samtliga olika aktörer och
vårdgivare runt en patient för ökad tydlighet och samordning av insatserna.

Peter Lappalainen berättar om en SIP med Rehabmottagningen och Habiliteringen
angående gränsdragning och tydlighet i vilken verksamhet som ska ha ansvar för
patientens behandling. Eftersom det i grunden handlade om svårigheter i
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samverkan hade man ett förmöte utan patienten närvarande. Dessutom kommer
chefer inom Rehab och Habiliteringen att träffas för att diskutera samarbetsfrågor.

8. Etiska riktlinjer för HLR vid äldreboende
Den grupp som nominerades att arbeta med frågan har inte träffasts ännu.

9. Övriga frågor
Anna Forsman:
Vårdcentralens sjuksköterskor utför ett antal öronspolningar efter delegering av
läkare på patienter som är inskrivna i Hemsjukvården. Vårdcentralen önskar nu att
Hemsjukvården utför dessa istället. Samma önskan finns angående minnestester.
Ingegärd Ljungkvist och Katarina Wikström tar med frågorna till Hemsjukvården
för övervägande.
Peter Lappalainen informerar om att Mobilitetscenter inom VG-regionen utför
tester i samband med körkortskontroller vid befarad demenssjukdom och andra
eventuella hinder för körkort. (Angående Mobilitetscenter, så läs gärna på 1177
eller googla, sekr anmärkning) Primärvårdsrehab Frölunda och Eriksberg utför
sådana körkortsutredningar på uppdrag av Mobilitetscenter.
Anna Forsman:
Önskar klarhet i kostnaderna för den bladderscanner som finns i Hemsjukvården
och som samtliga vårdcentraler debiterats. Ingegärd informerar om att scannern är
färdigbetald nästa år. Det finns ett beslut från 2015 om att primärvården ska dela
kostnaden för scannern.
Ingegärd Ljungqvist:
Det är svårigheter att få tid för vårdplanering på SU, eftersom det finns för få
vårdplaneringssköterskor där.
Angående SAMSA; tänk på att läsa allt, även sammanställningen. Klicka på den
samordnade planen vid utskrivning. I den finns alla förutsättningar för hemgång. I
samband med diskussionen om SAMSA vädjar Peter Lappalainen om att endast ta
med Rehab när det är aktuellt att patienten ska skickas dit. Personalen ägnar för
närvarande mycket tid åt att ”läsa allt” för att hitta eventuella uppdrag för Rehab.
Angående ordination av Fragmin, blodförtunnande läkemedel. Om detta
läkemedel är enda insatsen, så beviljas inte patienten hemsjukvård. Dock tar
Hemsjukvården ansvaret på helger.
Hemsjukvården önskar att patienterna får sin medicin via Apodos (Dosit?) för att
göra medicinhanteringen säker och vädjar till vårdcentralerna att informera
förskrivande läkare om vikten av Apodos. Att dela medicin i dosetter leder till en
mängd avvikelser. Hemsjukvården delar alltid extra mediciner i avvaktan på ny
Apodos.
Ingegärd önskar bjuda in vårdcentralernas äldresköterskor för att träffa
kommunens vårdplaneringssköterskor. Detta välkomnas av vårdcentralernas
representanter.
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10. Vårens återstående möten äger rum 20 april och 1 juni, samtliga på
Nymilsgatan 2 om inget annat meddelas.

Vid anteckningarna
Karin Reinhardt
Koordinator/processtödjare
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