Minnesanteckningar

NOSAM ÄLDRE AFH
Datum:2017-04-20
Deltagare:

Ej
närvarande:

Ingegärd Ljungqvist, områdeschef kommunal hälso- och
sjukvård, ordförande för dagen
Maria Stridh, MAR
Paula Bertilsson, Närhälsan Askim
Katarina Wikström, MAS
Anna Forsman, Närhälsan Frölunda
Peter Lappalainen Närhälsan Rehab
Karin Reinhardt, koordinator, processtödjare

Plats:

Siv Kirnö, Hovås Askim Familjeläkare och BVC, ordförande
Iren Bowald, Hovås Billdal vårdcentral, Capio
Anna Berglund Melin, Hovås Billdal vårdcentral, Capio
Sirpa Korpela, Allemanshälsan/Västerleden
Christine Högberg, områdeschef ordinärt boende/
förebyggande
Liselotte Lindqvist, Närhälsan Högsbo
Maria Uhlmann, områdeschef bistånd
Christina Änglehed, områdeschef särskilt boende

Tid:

08.30-10.00

Hemsjukvården, Mor Livas Stig

Innehåll:
1. Inledning
2. Föregående anteckningar
Angående Växthuset, så kommer resurserna för balans och styrketräning från
Hälso och sjukvårdsnämnden och är på 150 tkr. Kommunen bidrar med lika
mycket, så totalt blir det 300 tkr.
Angående önskemål om att Hemsjukvården ska utföra öronspolningar; Det finns för
närvarande inte tillräcklig kompetens inom Hemsjukvården för detta. Anna
Forsman önskar återkomma med frågan vid ett senare tillfälle.
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Anna Forsman kommenterar också önskemålet från Rehab att endast skicka
meddelande via Samsa när det är patienter som är aktuella i vårdval Rehab. I Samsa
framgår inte enkelt om patienten behöver rehab, vilket gör det svårt att sålla vilka
som skickas. Finns ingen egen flik för rehab i Samsa (ännu).

3. Information från vårdcentral och kommun
Ingegärd Ljungqvist:
Nya växthuset i f d Frölundagymnasiets lokaler ska starta i mitten av april, då
renoveringarna ska vara klara. Inköp av material och inredning pågår. Målgrupper
för verksamheten är äldre som behöver träning, alla som bor i Bostad med särskild
service, har boendestöd eller andra insatser bland annat pga psykisk ohälsa.
Ingegärd påpekar att den psykiska ohälsan är utbredd inom befolkningen runt
Frölunda Torg. Ca 8% har någon gång försökt ta sitt liv. Grundbemanningen i
Växthuset är 1,25 tjänst. Verksamheten utgår ifrån att besökarna har med personal
från den verksamhet de tillhör.
Välfärdsteknik: Kommunen har i ett projekt köpt in 10 olika artiklar/aktiviteter
för äldre för att pröva moderna välfärdstekniker. Ex vis cykel m TV skärm kopplad
till så att du kan cykla på Gotland om du vill, go-doc- balansplatta. Personalen får
möjlighet att utbilda sig i användning av de olika rörelseövningarna. Peter
Lappalainen informerar om att det finns forskning som visar på goda effekter. Inom
rehab finns tillgång till olika program som kan nås via nätet. Det är ett bra
alternativ till att gå på gym, vilket kan vara ett alltför stort steg för många personer.
AnnaForsman: Bladderscannern som Hemsjukvården har är trasig. Ingegärd tar
frågan om reparation med ansvarig.
Paula Bertilsson lämnar sin tjänst på Närhälsan Askim och börjar som
utvecklingsledare inom PV 4. Tjänsten är ny. Efterträdare blir Annika Knober, som
tillträder den 1/6.

4. Aktuellt från Temagrupp äldre
Anna Forsman informerar från senaste mötet i Temagruppen. Koncentration kring
lagförslaget om Trygg och säker utskrivning. Anna deltog i en workshop med
representation från PV, kommun, pensionärsföreningar och SU. Beslut om lagen
senast 30/6. Se under punkt 5.

5. Lagförslaget Trygg och säker utskrivning
Bildspel om förslaget visas och kommenteras av de närvarande:
Inom 24 timmar ska öppenvården ha information om att patienten skrivits in på
sjukhus. Större krav på information som ska finnas innan patienten är
utskrivningsklar. Betalningsansvar för kommunen efter tre dagar, eller fyra om
informationen skickats efter kl 12.00. Gäller alla dagar.
En strategisk grupp arbetar med att formulera gemensamma riktlinjer för
landstinget och kommunerna.
Kommunens vårdplaneringssköterskor kommer att ringa alla patienter som
skrivits ut från sjukhus inom 74 timmar. (webbkollen)
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På Samverkanstorget finns aktuell information. Där finns också patientfall som
kan användas i diskussioner t ex i NOSAM.
Vid nästa möte arbetar NOSAM med att lägga en plan inför starten av den nya
lagen. Eventuellt kan några patientfall diskuteras.

6. Övriga frågor
Ingegärd Ljungqvist planerar att bjuda in varje vårdcentral till samverkansmöte
en gång per år. Vid mötena kommer berörda enhetschefer samt MAS och MAR att
delta.
Ingegärd Ljungqvist: Ett par av äldreboendena är drabbade av skabb. Viktigt att
agera snabbt och Ingegärd ber därför primärvården att vara uppmärksam på
symtom. Det finns en aktuell handlingsplan gällande ansvarsfördelning mellan
primärvård och kommun och den revideras med tilläggen att anhöriga om möjligt
ska informeras och att patienten ska få info om vad som händer vid behandlingen,
tex att klådan inte upphör direkt. Ingegärd skickar de riktlinjer till vårdcentralerna
som kommunen använder men alla riktlinjer kommer från VG Regionens hemsida
för vårdhygien. Närhälsan tar med sig frågan till sin ledningsgrupp angående behov
av skriftig information både till anhöriga och patienter om behandling av skabb.

7. Vårens sista möte äger rum 1 juni på Nymilsgatan 2.

Vid anteckningarna
Karin Reinhardt
Koordinator/processtödjare
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