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Uppdrag

1.

Välkommen
Fredrik Forsberg, ordförande hälsar välkommen.

2.

Information och dialog med ambulansen
Inbjuden gäst från ambulansen Magnus Güldenpfennig, Vårdenhetschef Norra
Ambulansområdet som tillhör Södra Älvsborgs sjukhus. Magnus presenterar
Optimal vårdnivå genom extrahospital koordinering och vårdinsats, se Bilaga.
Vad kan bli bättre med närmare samverkan med ambulansen? Som exempel
finns Mobila team inte alla tider på dagen! Viktigt titta på hela vårdprocessen
där ambulansen är länk i kedjan.
Diskussion kring VISAM beslutstöd och att ambulansen använder stödet om
kommunen av någon anledning inte haft möjlighet göra det. Viktigt med
kännedom om varandra ex. telefonnummer för att nås mm. Ambulansen är en
viktig medspelare i vårdsamverkan och bör involveras i patientprocesserna.
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3.

Föregående minnesanteckningar 2019-10-17
Lena och Karolina har sedan senaste mötet tittar på en period av två veckor i ITtjänst SAMSA och tagit fram ett antal ärenden för att följa personer som
skickats till sjukhuset från SÄBO och därefter granskats av Kristina Bornhall
(MAS Alingsås) och Jenny Conradsson(MAS Lerum).
Det var 17 journaler som granskades i Alingsås och 7 st. i Lerum. Det fanns inga
dokumenterade brytpunktssamtal eller medicinska planeringar men det kanske
ändå var helt rätt att personerna skickades in till sjukhuset. I Lerum var det två
personer som inte blev inskrivna och i Alingsås en person. Diskussion i gruppen
och en synpunkt är att brytpunktssamtal kan ses som en medicinsk planering
för att förhindra att personen ska behöva skickas till sjukhus. Med andra ord
gav undersökning av totalt 24 personer som skickats in från SÄBO ett bra
resultat men att det är viktigt med en tidig planering när personen kommer till
Kristina
SÄBO. Kristina sammanställer materialet till nästa möte.
Inga övriga synpunkter på minnesanteckningarna och de läggs till handlingarna.

4.

Information Mobil närvård/NSVT/SIP-nätverk 13/11
Karolina informerar om en digital lösning som heter Optilogg med start v. 49.
Kristina Ekman, projektledare i uppdrag för Koncernstab hälso-och sjukvård för
Omställningen, Digitala vårdtjänster ville gärna komma på dagens möte men vi
bad om att få återkomma. Detta är ett projektarbete som utförs av regionen
men bra veta om. Teoretiskt kan man komma hem till en patient som har
tjänsten Optilogg där patienten själv varje dag ställer sig på en våg och ser sin
vikt och får hjälp att dosera vätskedrivande läkemedel. När patienten ska
inkluderas i projektet ska sjukhuset/vårdcentral kontakta den kommunala
hälso- och sjukvården om patienten är inskriven. Frågan får lyftas på nästa
möte och eventuellt kan projektledaren delta via Skype.
Det är en stor satsning på Digitala vårdmöten. Ett digitalt vårdmöte är en dialog
mellan vårdgivare, invånare, patient eller närstående. Det kan vara mellan två
eller flera personer. Sedan tidigare har Västra Götalandsregionen appen
Närhälsan online där patienter kan träffa primärvårdens läkare, sjuksköterskor
och psykologer i digitala videomöten.
”Mitt vårdmöte” samlar istället exempelvis slutenvård, specialistvård och
psykiatri. Vård som inte ingår i det fria vårdvalet. Se länk digitala vårdmöten.
Mehran informerar att även tandvården kommer att börja arbeta digitalt ex. en
klinik mot specialisttandvård.
Karolina undrar om arbetet med dokumentet om Mobil närvård/närsjukvård i
SAMLA ska färdigställas/finns det ett behov av det? Hon har gjort ett utkast
som är utskickat tidigare. UG bifaller detta och referenspersoner i arbetet är
Fredrik, Agneta och Björn.
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Agneta informerar om att NSVT med projekt uppföljning av patienter inom 24
tim. som skickats hem utan inskrivning på lasarettet nu pågått i 6 veckor.
Hittills har de enbart riktat sig till personer som bor i Alingsås kommun. Det har
bara genererat ett uppföljningsbesök så här långt. Annika från Bräcke Diakoni
berättar att de på Vårdcentralen Centrum alltid följer upp de patienter som inte
har HSV genom ett telefonsamtal första vardagen efter sjukhusvistelse.
5.

Avvikelser i samverkan
Diskussion kring avvikelser vad gäller läkemedel, ska de hanteras i UG Äldre?
UG bestämmer sig för att det är bra och skulle det vara en avvikelse som bättre
passar i UG in- och utskrivningsprocess förmedlas detta.
Viktigt att avvikelser vad gäller SIP identifieras eftersom det har börjat öka nu.
Lotta har ett exempel på upprepad händelse, det gäller att när patienter skrivs
ut från sjukhuset till hemmet är det fler trycksår än tidigare. Här är det viktigt
att kommunen förmedlar information/riskbedömning i Vårdbegäran i T-tjänst
SAMSA. En förbättringsåtgärd från Lerum. Sjukhuset har uppmärksammat detta
och det finns på agendan.

6.

Kommunikation utvärdering av vårdsamverkan SAMLA
Alla representanterna i UG ska vara medvetna om sitt uppdrag och mandat.
Det är också viktigt vara medveten om att det alltid går att fastställa
delregionala rutiner och andra dokument men det är svårt bestämma hur de
efterföljs. Beslut/budskap från möten förmedlas inte alltid ut till
medarbetarna, det brister i kommunikationen. Det är då viktigt att besluten är
tydliga och implementeringen påbörjas egentligen innan beslut är fattat.

7.

Handlingsplan – aktiviteter 2020
Genomgång av aktivitetsplanen för 2019 för att ta bort avslutade aktiviteter och
förbereda för 2020. Aktivitetsplanen ska in i SAMLA Handlingsplan för 2020
som kommer att presenteras för politiken den 22 november för att sedan
publiceras på hemsidan.

8.

9.

Övriga frågor/information
Lena publicerar sammanfattningen av brukardialogen den 15 oktober på
hemsidan.
Mötestider 2020 – torsdagar som i år och varva med UG In- och utskrivning.
Lena skickar ut i Outlook.
Frågor/punkter till och från samordningsgruppen
Beslut på förra mötet att samtliga ordförande ska delta som representanter i
samordningsgruppen. Detta för att informationen inte ska gå förlorad mellan
grupperna.
Punkter till nästa möte
- Varje organisation tar med Avvikelser i samverkan
- Demensprocessen, ett nuläge
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10. Tre viktiga punkter från dagens möte
- Information och dialog med ambulansen
- Mobil närvård
- Resultat av uppdraget att titta på patientflödet från SÄBO till lasarettet

Nästa möte
Torsdag 16 januari 2020 kl. 15.00 – 17.00 i Alingsås

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare

