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Uppdrag

1.

Välkommen
Fredrik Forsberg, ny ordförande hälsar välkommen.

2.

Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar läggs efter kort genomgång till handlingarna.

3.

Läkemedelshantering i samverkan
Kristina informerar om att AG nu fått en representant/läkare från sjukhuset. Nu
kan AG ta fram ett dokument kring läkemedelshantering. Punkten återkommer
Utsedd AG
på nästa möte.
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4.

Studie - Stöd till uppföljning av vård och omsorg om äldre i
vårdsamverkan
Detta är ett pilotarbete tillsammans med VGR som genomförs i SAMLA med
stöd från forskare från GR. Syftet med projektet är att kartlägga vilka behov av,
och möjligheter till, kvalitetsuppföljning och analys av den sammanhållna
vården och omsorgen av äldre som finns i SAMLA. Mer specifikt syftar projektet
till att undersöka vilka data som finns, hur de används och vilka data som skulle
behövas, för kvalitetsutveckling av den sammanhållna vården och omsorgen
om äldre, se Bilaga 1.

5.

Brukarmedverkan
Agneta och Lotta har tagit fram ett dokument, se Bilaga 2, om hur brukare ska
involveras mer i sammanhållna patientprocesser. Genom att individer med
egen erfarenhet av vård- och omsorg deltar i förbättrings- och
utvecklingsarbete förväntas kvaliteten och effektiviteten att öka. Bra om UG i
vissa aktiviteter tar med brukare från befintliga forum under särskild tid/särskilt
område. Pröva under år 2019 i arbetet kring viss aktivitet.

6.

Handlingsplan – aktiviteter 2018-2019
Genomgång av SAMLA Handlingsplan Äldre med fokus på aktiviteter
En strukturerad aktivitetsplan för UG Äldre 2018 – 2019 formulerades.
Fokusområden är:
 Psykisk hälsa
 In – och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
 SIP
 Kvalitetsförbättringar - där är avvikelser är en metod för att hitta
systemfel
Fredrik och Lena fick uppdraget att prioritera i aktivitetsplanen.

7.

8.

Mobil närvård
Mobil närvård som projekt avslutas helt vid årsskiftet 2018/2019.
Den 22 november är det en avslutande konferens i Göteborg.
SAMLA har fått en förfrågan att berätta om vad som är uppnått i
Lerum/Alingsås. Fredrik kommer att föredra ett bildspel med resultat mm.
Denna PP-presentation kommer att publiceras på hemsidan under Mobil
närvård.

Fredrik
Lena

Fredrik

Avvikelsehantering i samverkan
Det finns en rutin framtagen i SAMLA med en blankett. Lena har publicerat den Lena
på hemsidan. Viktigt följa avvikelser i samverkan för att få till förbättringar.
Blanketten får inte sparas ner i datorn utan skrivas ut direkt efter att den fyllts i.
UG ska nästa år arbeta mer strukturerat med avvikelser.
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9.

Tre viktiga punkter från dagens möte
- Arbetet med handlingsplanen och dess aktiviteter 2018 – 2019
- Rapport om projektstudie
- Brukarmedverkan i UG

10. Övrigt
Nästa års möten beslutades att ökas till tre tillfällen á två timmar.
Lena skickar inbjudan i Outlook.
Vid nästa möte ska en av punkterna vara: Arbetsmodell för att bereda frågor.

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare

Lena

