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Uppdrag

1.

Socialmedicinsk mottagning
Arbete pågår med framtagning av en SIMBA-modell för samverkans kring
personer med missbruk och beroendeproblematik. HSN V gav hösten 2017
SIMBA och koncernkontoret i uppdrag att under år 2018 ta fram en
modellbeskrivning för arbetet inom de socialmedicinska mottagningarna inom
SIMBA. Modellbeskrivningen skulle omfatta både unga och vuxna. Av olika
anledningar startade arbetet inte upp förrän i september då en arbetsgrupp
tillsattes som har träffats två gånger.
I Ale, Kungälv och Stenungsund har man vid de socialmedicinska
mottagningarna fokuserat på behandlingsdelen där en läkare kommer till
socialtjänsten några timmar i veckan. På Tjörn har man inom den
socialmedicinska mottagningen tagit ett helhetsgrepp och samlat kommunala
verksamheter från boendestödet, arbetsmarknadsenheten och socialtjänsten
tillsammans med sjuksköterska från primärvården i samma lokaler för att
arbeta med hemmaplanslösningar.
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Även samarbete med kommunens anhörigkonsulent är upparbetat. Både
Närhälsan som tillhandahåller sjuksköterskan och enhetschefen för
kommunens verksamheter, upplever det integrerade arbetssättet som ett
vinnande koncept. Representanterna i arbetsgruppen ser gärna att liknande
integrerat arbetssätt utvecklas i övriga SIMBA-kommunerna.
2.

SIMBA-teamet inom första linjen
Arbetet med SIMBA-teamen har under hösten fått en nystart i och med vi blev
antagna till ett nationellt projekt i skolverkets och socialstyrelsens regi.
SIMBAs fokus i deltagandet är att förstärka och utveckla arbetet i SIMBAteamen och samarbetet mellan SIMBA-teamen och övriga verksamheter som
SIMBA-barnen kan ha behov av insatser från. HSN V har tagit beslut om att
tillskjuta medel för psykologerna i SIMBA-teamet under Q1-Q2 2019 samt
även en projektledartjänst på 20%, som tillhandahålls av VC Kusten.
Anso informerar om att Närhälsan i samverkans med elevhälsan ingår i ett
tvåårigt amerikanskt projekt gällande screening för depressioner hos elever i
årskurs 8.
Jenny informerar om att kommunen tagit fram riktlinjer för arbete med
suicidprevension inom äldreomsorgen. Johanna erbjuder att deras psykolog
ka komma ut och ge utbildning i att våga fråga i suicidpreventivt syfte.

3.

Ansvarsfördelningen mellan kommun och region i hälso- och
sjukvårdsfrågor
Dialog kring Ellinor Bylunds, förbundsjurist på SKL, information till SIMBAs
politiska samrådsgrupp och samordningsgrupp gällande vilken hälso- och
sjukvård som kommunerna får bedriva. PP-presentationen Ellinors föredrag
utgick ifrån bifogas minnesanteckningarna.

4.

Presentationsrunda
Presentationsrunda då Malin är med på NO-gruppmötet för första gången
Malin hälsas välkommen.

5.

In- och utskrivningsprocessen från slutenvården
Rehab.ärenden Kommunen lyfter att det känns oklart när hjälpmedel ska
beställas och hembesök göras samt vem som är ansvarig. Malin tar med sig
frågan.
SKYPE-möten Kommunen lyfter att planeringar via SKYPE har minskat sedan
införandet av nya versionen av SAMSA och önskar åter flera planeringar via
SKYPE.
Avstämningsträffar Malin informerar om att de avstämningsträffar man testat
i Kungälv har fallit väl ut och nu erbjuds alla att testa detta.
Vårdplaneringsteamet har avsatt måndag och torsdagar för Tjörn och följande
tider beslutas
Kl.14:00 Närhälsan
Kl.14:15 Capio
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Avstämningsträffarna kan starta upp från och med nästa vecka. Information
om vem som ska vara med meddelas Anneli, delregional samordnare, snarast
möjligt.
SIP Dialog förs kring behovet av att öka de samordnade vårdplaneringarna och
Anso föreslår att fokus läggs på att alltid göra SIP vid byte av boendeform och
brytpunktsamtal för att komma igång med arbetssättet.
Komplexa patienter Kommunen lyfter behovet av avstämningsmöte inför
hemgång även om planering genomfört några dagar tidigare.
Checklistan Malin informerar om att vårdplaneringsteamet på sjukhuset nästa
vecka går ut till samtliga avdelningar på Kungälvs sjukhus för att påminna
sjuksköterskor och läkare om att kontrollera att checklistan är ifylld och
komplett när patienten bedöms vara utskrivningsklar.
Vårbegäran Malin lyfter att vårdbegäran många gånger saknas när patienten
kommer till sjukhuset, vilket gör det svårt för sjukhuset att bedöma patientens
habituella tillstånd. Malin har av Kungälvs kommun ombetts följa upp detta
kring mönster och frekvens.
Gemensamma dagar för jul- och nyårshelgen
Samordningsgruppen har inte kunnat ta något beslut gällande gemensamma
dagar kring planering i jul och nyårshelgen med anledning av att våra privata
vårdgivare lyft att de inte har förutsättningar eller krav på sig inom ramen för
vårdvalssystemet att delta i planeringen kring in-och utskrivningsprocessen under
helgdagar. Närhälsan har dock sagt att de kommer att ha personal på plats för
planeringar några timmar varje dag om enighet nås kring dagar. Magnus Karlsson
sjukhusdirektör har lyft frågan till regionens hälso- och sjukvårdsdirektör, vilket
även Primör har gjort. Enligt Primör är läget osäkert om arbetsförsäkringar
gäller om medarbetare går in och arbetar helgdagar då helgtjänstgöring inte
är avtalsreglerat för personalen som arbetar på vårdcentralerna. Jurist är
inkopplad. Detta medför att Primör avrått sina medlemmar att ingå
överenskommelser kring helgtjänstgöring innan det juridiska läget är klarlagt.
Vårdcentralerna på Tjörn önskar att vi påbörjar en planering för hur vi kan
samverkan under jul och nyårshelgen, i avvaktan på att det juridiska läget
klarläggs, och som kan verkställas om/när juridiken blir klarlagd.
Undertecknad visar den riktlinje som Södra Älvsborg tagit fram och tar med
sig frågan. Södra Älvsborgs riktlinje bifogas minnesanteckningarna.
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Revidering av uppdragsbeskrivning för NO-gruppen
Punkten bordläggs till nästa möte på grund av tidsbrist.

7.

Revidering av rutin för avvikelsehantering
Punkten bordläggs till nästa möte på grund av tidsbrist.

8.

Rehabenheternas representation i NO-gruppen
PLAS och VC-ssk träffar Förfrågan har kommit från kommunens sjuksköterskor
om det finns möjlighet att bjuda in primärvårdens rehab.personal till träffarna
som håls två gånger/termin. Johanna säger ja, för Capio. Anso tror inte det
stöter på några hinder för Närhälsan, men Albin, som inte är närvarande vid
Albin
dagens möte äger frågan. Albin får återkomma med svar.
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9.

Närområdesplanen för år 2019
Planen revideras vid dagens möte Ann-Charlotte skickar in den till
Vårdvalskontoret.

10. VRE-utbrottet Kungälvs sjukhus
VRE-utbrottet på Kungälvs sjukhus har skapat förvirring ute i kommunerna.
Enligt information från vårdhygien skulle alla patienter på korttidsplatserna
screenas och vårdcentralerna ta kostanden. Denna information gick dock inte
ut till vårdcentralerna likaså fick kommunens sjuksköterskor inte information
om vilka patienter som det tagits odlingar på inne på sjukhuset före hemgång.
Vi behöver lära av denna händelse och skapa rutiner kring hantering och
kommunikation inför framtiden då hanteringen denna gång inte blev optimal.
11. Vårdbegäran vid förfrågan om kommunal hemsjukvård
- Förslag på gemensamt PM hur man blir hemsjukvårdspatient
- Checklista vid inskrivning i hemsjukvården
- Checklista vid utskrivning från Hemsjukvården Tjörn
- Lokal rutin för tvåpartskommunikation vid in- och utskrivning i
Hemsjukvården via IT-stödet SAMSA
NO-gruppen antar de reviderade dokumenten samt det nya PM:et kring hur
man blir hemsjukvårdspatient.
12. HLR och livsuppehållande åtgärder
Det råder oklarheter kring vad som gäller kring övriga hälso- och
sjukvårdsåtgärder när beslut är tagit om att inte göra återupplivningsförsök,
vilket behöver förtydligas. Viktigt att den läkare som tar beslutet för dialogen
med patienten och ev. närstående samt förvissar sig om att patienten och ev.
närstående förstått innebörden av beslutet.
Brytpunktsamtal När brytpunktsamtal hållits är det viktigt att denna
information förs vidare till nästa vårdgivare när ansvaret för vården går över
från sjukhuset till primärvården och vice versa.
13. Övrigt
Digital signering Lille informerar om att kommunen från och med den 3
december går över till digital signering vid läkemedelsordinationer för
hemtjänsten och den 4 februari för övrig verksamhet. För att kunna hantera
läkemedelsordinationerna i IT-tjänsten är det viktigt att de är tydliga.
Vid minnesanteckningen
Carina Westerelve
Processledare

