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Närvarande

Anna Rindeskär, verksamhetschef Capio Vårdcentral Sävedalen
Ardita Dreshaj, enhetschef hemsjukvården VOF
Inger Apelskog Hülphers, verksamhetschef Sävedalens vårdcentral och BVC
Kerstin Lundström, 1:e handläggare biståndsenheten (VOF)
Ulla Wessman, medicinskt ansvarig sjuksköterska VOF
Emma Flygare, enhetschef psykiska funktionshinder (VOF) (sekreterare)

Förhinder

Christian Sivander, vårdcentralschef Närhälsan Partille VC
Helen Ström, 1:e handläggare biståndsenheten (VOF)
Magnus Malm, enhetschef Psykosvård Öster
Matilda Vasilis, Psykiatriska mottagningen Gamlestaden
Paula vom Hofe, klinikchef Folktandvården Partille
Ulrika Berrio Garcia, enhetschef Närhälsan Furulund VC
Cecilia Olsson, Sävedalen Rehabmottagning

1. Inledningsvis uppmärksammas att det är ett stort bortfall av deltagare och att det har
varit återkommande en tid tillbaka. På mötet lyfts att deltagandet är obligatoriskt och
viktigt för att upprätthålla och utveckla samverkan. Mötet lyfter önskan om att alla har en
ersättare från sin verksamhet som kan gå om ordinarie ej kan närvara.
2. Det var planerat att vi skulle gå igenom hur in- och utskrivningsprocessen ser ut idag
mellan kommun och sjukhus som ett steg i planeringen av den nya lagen om samverkan
vid utskrivning. Med anledning av att så få var närvarande görs detta vid nästa möte.
3. övriga frågor:
Information från Vård- och omsorgsförvaltningsledningen:
Sjukhus önskar att kommunen ska vara redo att ta emot utskrivningar året om/dygnet
runt. Kommunen ska utreda någon form av bemanningstjänst och relevansen i detta.
Gemensam SIP-kalender mellan kommun och Närhälsan/VC:
Partille kan vara ägare men att primärvård får ett konto.
Vem ska bekosta kontona? Konto ger dock tillgång till Partille kommuns internwebb
m.m. Doodle-tjänst är det ett alternativ? Hur löser andra kommuner detta? Helen Ström
ska kolla runt i kommunerna. Återkoppling nästa gång?
Inger informerar om ett samverkansmöte mellan HSV, äldresjuksköterska i
Primärvården samt kommunens demensteam. Bokades ett nytt möte (den 18/4) för
fortsatt samverkan. Plan om att upprätta en rutin kring remiss mellan demensteam och
vc. I dagsläget ser det ut så att 75 % av alla remisser från vc till hemsjukvården mynnar
ut i att patient/brukare tackar nej - ofta pga avgiften. Biståndsenheten ska bjudas in till
nästa möte. Anna tar upp att äldresjuksköterskorna oftast samverkar med hemtjänsten
då patienten inte har HSV. Ett första steg är biståndsenheten som är en väg in till
hemtjänsten.

4. Mötet avslutas

