Minnesanteckningar
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Utvecklingsgrupp - Äldre

Datum

2020-08-27 13.00 – 15.00

Plats

Skype möte

Närvarande

Fredrik Forsberg, ordförande
Alingsås sjukhus
Annika Fallqvist, MAS
Alingsås kommun
Agneta Lindberg
Alingsås lasarett
Birgitta Strandin
Alingsås kommun
Mehran Taheri Koutenaei
Tandvården
Lotta Jonzén
Lerums kommun
Karin Aneland-Thern
Privata vårdcentraler Alingsås

(√)

√
√
√
√
√
√

Elisabeth Karlsson
Lerums kommun
Henrik Isaksson
Offentliga Rehabenheter
Björn Widell
Offentliga vårdcentraler Lerum
Eva Öhrvall
Privata vårdcentraler Alingsås
Lena Arvidsson
Processledare SAMLA
Karolina Wolmhag
Delregional samordnare

√
√
√
√
√
√

√

Uppdrag

1.

Välkommen
Fredrik Forsberg, ordförande hälsar välkommen.
Ny representant i gruppen är Karin Aneland-Thern, verksamhetschef vårdcentralen
Centrum, Bräcke diakoni i Alingsås. Hon ersätter Annika Fallqvist, MAS som nu
representerar Alingsås kommun i UG Äldre.

2.

Föregående minnesanteckningar 2020-05-14
Inga övriga synpunkter eller tillägg. Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.
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3.

Förslag till beslut: Val av ny ordförande för Utvecklingsgrupp äldre
Förslag att Eva Öhrvall väljs till ny ordförande och att Agneta Lindberg tar
ordförandeskapet i UG In- och utskrivningsprocessen. Byte av ordförande sker från
oktober månad. UG Äldre bifaller att Eva påtar sig ordförandeskapet. Diskussion i
gruppen om att det behöver klargöras hur rotationsordningen för ordförandeskap ska
vara.
Agneta Lindberg presenterar sin roll i organisationen sjukhusen i väster. Tidigare har
det varit 18 kliniker som nu består av 11 verksamhetsområden. Agneta berättar att
hon nu ansvarar för NSVT i Kungälv, Angered och Alingsås. I Alingsås har hon även
kvar sitt ansvar för palliativ teamet och som tidigare involverad i in- och
utskrivningsprocessen.

4.

4.

Information Mobil närvård/NSVT
Rutindokument för mobil närvård är påbörjat och behöver färdigställa. Den
arbetsgrupp som redan är tillsatt arbetar vidare med dokumentet. Karolina kallar till
möte för detta. Fråga: Vad är syftet med dokumentet? Svar: Regionalt önskas ett
dokument för samverkan gällande Mobil närvård delregionalt. Vidare samtal i
gruppen att dokumentet beskriver hur vi jobbar samt att vi ska behålla det goda vi
har. Tidplan för färdigt dokument är till nästa möte den 8 oktober.

Agneta
Björn
Fredrik
Karolina

Delregional tillämpning Demens
Beslutspunkt
Annika informerar att hon ska göra några justeringar och förtydligande i dokumentet. Annika
samt alla i
Dokumentet skickas sedan ut till representanterna i utvecklingsgruppen.
UG
Till nästa möte ska dokumentet arbetas med av UG representanter i varje
verksamhet. Viktigt välja ut en till två punkter som UG sedan kan arbeta vidare med.
Samtliga representanter i UG skickar in förslag på punkter till Annika som
sammanställer inför nästa möte så att beslut om dokumentet kan ske.
Diskussion om att vi behöver utveckla arbetet med demensprocessen lokalt och att
jämlik vård och samverkan är viktigt.
Systemet för kunskapsstyrning förstärks genom personcentrerade och sammanhållna
vårdförlopp regionalt. De nya vårdförloppen förväntas omfatta en större del av
vårdkedjan, inklusive uppföljning och rehabilitering, och ska kunna startas oavsett var
i vårdkedjan patienten befinner sig. Vidare planeras fyra vårdförlopp för remissrunda
med start 16 september: hjärtsvikt, osteoporos, kognitiv svikt vid demenssjukdom
och ett generiskt vårdförlopp för rehabilitering. Detta talar för att vi inte ska göra för
stora förändringar utan välja ut några enstaka punkter att arbetat vidare med.
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5.

6.

Aktivitetsplan 2020
- Suicidprevention äldre
Alingsås kommun är på gång med datum för ”Första hjälpen utbildning” med
inriktning äldre och Lerums kommun har bokat utbildningstid, två dagar i
september. Samordningsgruppen har sagt ja till att utbilda utvecklingsledare,
2 från Lerum och 2 från Alingsås. En handlingsplan suicid för SAMLA behöver
Lena
därmed skrivas vilket Lena kommer att lyfta till Samordningsgruppen.
- Brukarmedverkan – Temadag Rehab, när i höst?
Henrik har tittat på att ha temadag som digitalt forum. Han önskar synpunkter
på hur vi lägger upp detta digitalt. Förslag är föreläsning om några ämnen och Henrik
deltagarna medverkar digitalt så att det blir en dialog. Annat förslag är att
mindre sällskap samlas fysiskt i en anpassad lokal, en i Lerum och en i Alingsås
och samverkan mellan de olika grupperna kan ske digitalt. Vidare diskussion
om att innehållet är en sak men att vi även kan ha ett digitalt mål, att öka
digitaliseringen bland brukarmedverkan. Henrik önskar input om olika ämnen,
förslag Covid -19 eller relaterad ohälsa så som social isolering. Björn
informerar att Närhälsan har en hälsoenhet som pratar mycket livsstil, kanske
kan detta vara något? Henrik tar kontakt med de personer som han har fått
namn på för vidare arbete med temadagen.

Avvikelser i samverkan
Information om att Lena och Karolina är regionala kontaktpersoner i SAMLA för
avvikelsehantering i samverkan. Den delregionala rutinen för avvikelsehantering
behöver revideras och det kommer att lyftas i samordningsgruppen. MedControl Pro
är IT-stödet som nu kan användas vid registrering av avvikelser för samverkan men
kräver SITHS kort. Alla verksamheter har inte SITHS kort och därmed hänvisade till
den delregionala rutinen. När allt är klart för start kommer besked att skickas till
utsedda ärendehanterare i verksamheterna. Medskick till verksamheterna att de
meddelar vilka som är ärendehanterare.
Information från Agneta att avvikelser ska skickas till sjukhusen i väster och inte
direkt till Alingsås lasarett. Lena tar med den informationen till Goran Barasin som är
ansvarig för det regionala arbetet och MedControl Pro.
Utbildning i MedControl till ärendehanterare i SAMLA är inplanerat till 10/9. Från
27/8 är Lerums kommun och Alingsås kommun inlagda i IT-stödet. I dagsläget står
Karolina som ärendeansvarig för Lerums kommun och Lena för Alingsås kommun.
Detta justeras så fort namn på ärendeansvariga inkommit.

7.

Information till samordningsgruppen
Val av ny ordförande samt förslag på redigering av delregional rutin för
avvikelsehantering i samverkan.

Lena och
Karolina
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8.

Övriga frågor/information
Fråga lyfts gällande fortsatt möten, kommer de vara digitala? Diskussion om att finns
det förutsättningar att ha en stor lokal så kan vi ses fysiskt, men troligen blir det en
Lena
kombination av digitala och fysiska möten. Lena diskuterar formen för kommande
möten med respektive ordförande.

9.

Tre viktiga punkter från dagens möte
- Ordförandebyte
- Brukarmedverkan Temadag Rehab
- Avvikelsehantering i samverkan

10. Punkter till nästa möte
- Dokument mobil närvård
- Beslut av dokument demensprocessen

Nästa möte: Torsdag 8 oktober 2020 kl. 15.00 – 17.00 i Alingsås

Vid minnesanteckningen
Karolina Wolmhag, delregional samordnare
Lena Arvidsson, Processledare

