Närsjukvårdsgrupp Lilla Edet 2018-04-19

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Lilla Edet, 2018-04-19,
Elfkungen, kommunhuset Lilla Edet
Närvarande:
Lotte Mossudd, Mia Ljungberg, Helena Arkemar, Yvonne Gunnarsson-Nord,
Lotta Enström, Johan Lidén, Pia Andersson, Katarina Rolander, Annelie
Örtendahl, Pernilla Sundemar, Amira Donlagic.
Förhindrade:
1. Godkännande av dagordning
Dagordning godkänns.
2. Anmälan av övriga frågor
Info strategidag (Lotte)
Psykisk ohälsa Rehab (Pia)
Gemensamma riktlinjer UVI (Helena)
Öppna jämförelser (Mia)

3. Info vårdsamverkan (Amira)
Amira informerar om vad som är på gång i vårdsamverkan. Det har
funnits önskemål om mer stöd ifrån kansliet till närsjukvårdsgrupperna.
Alla närsjukvårdsgrupper kommer därför att få en kontaktperson från
kansliet. Amira blir kontaktperson för oss i Lilla Edet. Amira kommer att
försöka delta minst en gång halvårsvis. Tanken är att kontaktpersonen
fungerar som länken mellan det regionala, delregionala och lokala
vårdsamverkansarbetet.
Just nu är det stort fokus på nya in- och utskrivningslagen. IT-stödet
SAMSA omarbetas och nya rutiner ska implementeras kring detta.
Utbildningar kring nya SAMSA kommer att ske under augusti/
september.
Lokala handlingsplaner kring psykisk ohälsa ska upprättas (Lilla Edet
har möte idag)
Västbus reviderade riktlinjer kommer snart ut.
En grupp har arbetat fram förslag på gemensamma vårdrutiner kring
ventilator och hostmaskin.( mycket efterlängtat)
Mobil hemsjukvårdsläkare från NU-sjukvården är också ett projekt som
är på gång och viss rekrytering är klar. Amira tror på en förlängning av
detta projekt över nästa år.
4. Lokal handlingsplan psykisk hälsa (Pernilla)
Pernilla informerar om att ett första möte har varit för att arbeta fram
lokala rutiner kring psykisk hälsa. Saknades dock flera representanter.
Gruppen kommer att träffas igen idag. Viktigt att bara komma igång,
exempelvis kan ett mål vara att starta en alkohol och drogmottagning.
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5. Tvist kostnadsfördelning Punkten skjuts på till nästa gång
6. Lagen om samverkan vid utskrivning
Samordningsansvarig för vår lokala grupp kring samverkanslagen
kommer att kallas till ett första gemensamt möte i Fyrbodal av
utvecklingsledare Anette Forsberg. Då vi inte har utsett någon
samordningsansvarig diskuteras detta och förslag är
vårdplaneringssjuksköterskan Ann Clemens på Medpro. (Ann som inte
var med på mötet har i skrivande stund accepterat detta, det tackar vi
för!)
Amira informerar om att vi efter den 4 maj kommer att få mer info om
hur vi kan samordna våra utbildningar kring SAMSA.

7. Handlingsplan för mest sjuka äldre
Vår gemensamma handlingsplan gås igenom och uppdateras, bifogas.
8. Öppna jämförelser
Resultat från öppna jämförelser redovisas. Förbättrade resultat ser vi
vad gäller ”psykofarmaka bland äldre”, ”tio läkemedel eller fler” och
”olämpliga läkemedel” på särskilt boende. Samma mätningar i
hemtjänst har tyvärr ett sämre resultat så här ser vi en gemensam
förbättringspotential. Användningen av antipsykotiska läkemedel är
fortsatt hög både på särskilt boende och i hemtjänst så detta borde
också vara ett prioriterat område för oss framåt.

9. Lotte infopunkt
Lotte informerar om att vi kommer att bli inbjudna till en gemensam
strategidag kring vår vårdsamverkan den 29 november kl.09-16.00 mer
info kommer senare.

10. Pia info
Pia informerar om att Rehab har ett koncept för att arbeta med psykisk
ohälsa. Konceptet är utformat lite som ett smörgåsbord där man först
får möjlighet att prova på lite olika varianter av ex. avslappning eller
träning, för att sedan hitta det som fungerar bäst. Tanken är att delta i
grupp men man kan även få individuellt stöd. Det finns nedskriven
information om detta som Pia skickar ut till oss.
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11. Helena
Helena efterfrågar gemensamma riktlinjer vid UVI då det behandlas
väldigt olika mellan vårdgivarna. Medpro och Capio tar med sig frågan
och tittar på detta

Vid anteckningarna
Mia Ljungberg
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