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Datum
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Närvarande

Eva Öhrvall, ordförande
Privata vårdcentraler Alingsås
Annika Fallqvist, MAS
Alingsås kommun
Agneta Lindberg
Alingsås lasarett
Birgitta Strandin
Alingsås kommun
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Tandvården
Lotta Jonzén
Lerums kommun
Karin Aneland-Thern
Privata vårdcentraler
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Elisabeth Karlsson
Lerums kommun
Henrik Isaksson
Offentliga Rehabenheter
Björn Widell
Offentliga vårdcentraler
Fredrik Forsberg
Alingsås kommun
Lena Arvidsson
Processledare SAMLA
Karolina Wolmhag
Delregional samordnare
Annette Olofsson
Offentliga vårdcentraler

Välkommen
Eva Öhrvall, ordförande hälsar välkommen.

2.

Föregående minnesanteckningar 2020-10-08
Inga övriga synpunkter eller tillägg. Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

3.

Mobil närvård/NSVT
Diskussion förs om hemsjukvårdsläkare har tillräckligt med dimensioner/resurser för
uppdraget? Eva informerar om att frågan har diskuterats bland vårdcentralcheferna
och uppfattningen är att det finns tillräckligt med resurser. Hemsjukvårdläkarna har
inte aviserat att det fattas några resurser. Lerums kommun är av uppfattningen att
det inte finns det stöd som bedöms behövas. Det gäller framför allt vid frånvaro av
hemsjukvårdsläkare, årskontroller och att brytpunktsamtal släpar efter. Hur hanteras
frånvaro vid ex. sjukdom? Björn tycker inte att den bilden stämmer och då är frågan
om det behövs rutiner för att stärka upp? Det är också viktigt att ingående parter har
en gemensam bild. Alingsås kommun har också haft frågan uppe för diskussion.
Kommun och vårdcentraler får fortsätta med dialog i närområdet/lokalt.
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Diskussion om uppdraget delregional samordnare Mobil närvård. Ett uppdrag är
framtaget och kommer att bifogas med anteckningarna för synpunkter och därefter
beslut på mötet i januari 2021. Nätverk för verksamhetsnära personer som arbetar
med mobil närvård/NSVT blir inte av i januari på grund av covid-19. Vid nästa UG
möte får datum för nätverk diskuteras. Frågor som lyfts i förhållande till utveckling av
den Nära vården kopplat till Mobil närsjukvårdsteam var: Vad förväntas? Kriterier för
att ingå i teamen? Gör vi det vi ska? Ska vi utvecklas framåt? Arbeta efter ett nuläge,
hur går vi vidare? Vilka kan de framtida arbetssätten vara utifrån de krav som
kommer ställas?
4.

Tillämpning proaktiv SIP vid demens
Arbeta för att en proaktiv SIP erbjuds samtliga personer vid demensdiagnos. Annika
och Karolina har satt ihop en tillämpning för detta. Vid diskussion idag framkommer
att inga SIP gjorts ännu för personer med demenssjukdom. SIP-samordnare kan
involveras i detta arbete och Karolina tar med sig detta till närverket den 9 december. Lena
Dokumentet justeras för att förtydligas och Lena publicerar det på hemsidan.
Uppföljning nästa UG om arbetet kommit igång.

5.

Handlingsplan med aktiviteter 2020
Genomgång av handlingsplanen med dess aktiviteter som uppdateras under mötet.
Några punkter från handlingsplanen förtydligas i minnesanteckningarna. Kopplat till
aktiviteterna finns nu en kommunikationsplan som förtydligar vad som ska ut i
respektive organisation via UG representanterna.
•

•

•

•

6.

Reviderad regional SIP riktlinje är nu beslutad och finns publicerad på
Vårdsamverkan hemsida. Regionalt utbildningsmaterial SIP för chefer är snart
klart. Behov av utbildning för chefer, framför allt nyanställda? Detta får
inventeras i respektive verksamhet och återkopplas vid nästa UG och det går
bra att skicka till Karolina som ansvarar för utbildningen i SAMLA.
Utbildningen planeras genomföras under våren 2021
Suicidprevention – utbildning Första hjälpen utfört i båda kommunerna under
hösten. 2021 planeras utbildning av fyra instruktörer som sedan ska fått
uppdraget att utbilda i SAMLA. En delregional handlingsplan håller på att tas
fram
Lena
Palliativregistret – Lena sammanställer statistiken för året som gått i en liten
rapport. Kommunerna hjälper till med att ta fram statistiken. Resultat
presenteras på nästa UG
Brukarmedverkan – dialogträffar återupptas när det finns möjlighet med olika
tema ex. tandvård. Diskussion om brukare ska delta som representant på UG
möten eller ska det bara vara dialogmöten? Förslag att bjuda in en brukare till
ett tillfälle i början av 2021. Frågan tas med hem till organisationerna och lyfts
igen på nästa möte

Avvikelser i samverkan
Punkten hanns inte med vid dagens möte.
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7.

Information till/från samordningsgruppen
Vilken riktning vill Samordningsgruppen att Mobil närvård ska ha?

8.

Övriga frågor/information
Frågorna hanns inte med på dagens möte.
- Nuläge: Covid-19 Äldreperspektivet
- Dialog brukarmedverkan

9.

Tre viktiga punkter från dagens möte
• Handlingsplan med aktiviteter kopplat till kommunikationsplan
• Tillämpning proaktiv SIP för personer med demenssjukdom
• Diskussion Mobil närvård och framtid

10. Mötestider 2021
UG önskar samma dag, torsdag som det varit i år. Lena skickar kallelse där första
mötet i januari bokas via Skype.
11. Punkter till kommande möte
• Brukarmedverkan i UG
• Uppföljning proaktiv SIP
• SIP utbildning till chefer
• Beslutsdokumentet uppdrag delregional samordnare

Vid minnesanteckningen
Karolina Wolmhag, delregional samordnare
Lena Arvidsson, Processledare

