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Uppdrag

1.

Välkommen
Fredrik Forsberg, hälsar välkommen.

2.

Föregående minnesanteckningar 2018-11-20
Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna.

√
√
√
√
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3.

Information om Första hjälpen till psykisk hälsa - suicidprevention
Inbjuden gäst Agneta Bergqvist, utvecklingsledare i vårdsamverkan Göteborg
arbetar som huvudinstruktör med uppdrag från NASP. Erfarenhet av att utbilda
i Göteborg de senaste åren har visat att utbildningen framförallt till
omvårdnads/omsorgspersonal gett effekt bland äldre där det är en minskning
med ca 32 % år 2014-2016. I Sverige lider 4-7 % av psykisk ohälsa och ca 1500
personer/år begår självmord i Sverige där 2 av 3 är män.
Totalt har antalet suicid i Västra Götaland ökat med ca 10 %. Kunskapsnivån är
emellertid låg när det gäller psykiska sjukdomar och bidrar till den fördömande
och nedvärderande attityd gentemot psykisk sjukdom som ofta förekommer.
Tanken bakom första hjälpen utbildningen är att ge kursdeltagaren sådan
kunskap som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade
fått professionell hjälp. Avsikten är även att sprida kunskap om psykisk ohälsa
och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering. Agneta
poängterar att ”Kunskap ger skillnad”.
Se Bilaga 1.
Rekommenderad film – Steg för livet
I handlingsplan psykisk hälsa 2018–2020 finns mål om nollvision för suicid och
ett uppdrag att ta fram en länsgemensam handlingsplan för detta, läs mer på
hemsidan.

4.

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
på nästa möte.

5.

Studie - Stöd till uppföljning av vård och omsorg om äldre i
vårdsamverkan
Punkten bordlades och återkommer på nästa möte.

6.

Brukarmedverkan
Sedan november 2018 pågår en satsning för att utveckla brukarmedverkan i
Västra Götaland och satsningen går ut på att stärka systematisk
brukarmedverkan regionalt, delregionalt och lokalt. För uppdraget är nu två
personer anställda: Lars Alfredsson som är en gemensam resurs för
vårdsamverkansgrupperna i länet och Sara Svensson som är en gemensam
resurs för brukarorganisationerna NSPHiG. De ska tillsammans utveckla
arbetssätt, strukturer och rutiner kring systematisk brukarmedverkan.
Samverkan ska skapas utifrån varje vårdsamverkansgrupp och de verksamheter
och föreningar som finns i respektive geografiska område. Lotta och Agneta
från UG fortsätter sitt arbete med att ta fram förslag att bjuda in brukare till
någon av UG aktiviteter enligt framtagen handlingsplan under våren.
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6.

Handlingsplan – aktiviteter 2019
Handlingsplan Äldre med fokus på aktiviteter
Två av aktiviteterna flyttas efter ett gemensamt beslut till UG Samverkan vid inoch utskrivningsprocess.
 Säker läkemedelshantering i samverkan
 2: parts kommunikation mellan framförallt primärvård och HSV i
kommunen
Lena
Handlingsplanen publiceras på hemsidan och revideras Vb.

7.

Årsrapporten 2018
Lena informerar om att ett första utkast till årsrapport 2018 är skriven. Den
rapportdelen avseende UG Äldre skickar Lena ut för påsyn.

8.

Demensprocess i SAMLA
Lena informerar om att Samordningsgruppen kommer att ta beslut om att en
projektledare på 25 % ska arbeta med patientprocessen demens året ut.
Förslag på person finns som arbetar med dessa frågor redan idag. Lena
återkommer med beslutet på nästa möte.

9.

VISAM beslutstöd
Hur ändvänds det införda VISAM stödet idag och kan det bli bättre? Kristina
Bornhall har gjort en PP-presentation som belyser hur det fungerat i Alingsås
som bifogas anteckningarna, se Bilaga 2. Punkten tas upp på nästa möte.

7.

Mobil närvård/närsjukvård
Mobil närvård som projekt avslutades helt vid årsskiftet 2018/2019.
Lena informerar om att det kommit en fråga från VGR om vi ser att det skulle
behövas ett regionalt stöd även fortsättningsvis. Samtliga delregioner i VG har
svarat att de ser med fördel att regionen stöttar upp i arbetet så att det goda
som är gjort inte faller. Karin Fröjd som tidigare var projektägare har kallat till
ett möte i mars för att titta vidare på frågan.
Agneta berättar att Alingsås lasarett har tagit fram en projektplan för
uppföljning av patienter med hjärtsvikt. Uppdraget innebär att förkorta vårdtid
och minska risk för onödig återinläggning efter slutenvård för denna
patientgrupp. De planerar att påbörja en pilot inom kort. Kommun och
primärvård efterfrågar en samverkan kring detta arbete då brister i
informationsöverföringen och en otydlighet kan skapa risker. Punkten
återkommer på nästa möte. Projektplanen skickas till UG för kännedom.

8.

Avvikelsehantering i samverkan
Punkten bordlades till nästa möte

Lena
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9.

Tre viktiga punkter från dagens möte
- Information om Första hjälpen till psykisk hälsa
- Brukarmedverkan i UG Äldre
- Tandvård i samverkan

10. Övriga frågor
Tandvård i samverkan
Tandvårdens representant i UG Mehran Taheri informerar om tandvårdens
uppdrag och att det är viktigt att identifiera hur information om framförallt
stöd till den enskilde kan förmedlas. Statistik kan användas som underlag och
arbetsredskap i förbättringsarbete. UG beslutade att primärvårdens
representanter eftersöker information om hur det ser ut i primärvården,
kunskapen bland läkare ser olika ut. Statistikmaterial tas fram på kommunnivå
och Mehran återkommer med information om de olika stöden/intygen som går
att utfärda. UG beslutar att använda viss tid av sista mötet i vår som tema –
tandvård.
Överenskommelse 2018 – samverkan om Munhälsa
Länk till hemsida där ni kan läsa mer särskilt tandvårdsstöd i VG.

Vid nästa möte:
- Arbetsmodell för att bereda frågor vilket inte togs upp på dagens möte
- Utse Vice ordförande i UG

Nästa möte
Torsdag 28 mars kl. 15.00 – 17.00 i Alingsås

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare

