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Uppdrag

1.

1

Beslutsstöd inom hemsjukvården
Utv.grupp äldre har enats om att inför VISAMs beslutsstöd1, lokalt anpassat
som innebär att När hälsotillståndet försämras och sjuksköterskan inom
hemsjukvården står inför en bedömning där inte tillräcklig planering finns
kontrolleras i första hand vitalparametrar som t e x puls, blodtryck, temp och
saturation enligt mall
Därefter följer en bedömning av symtomen för att utesluta eller bekräfta behov
av läkarbedömning samt vilken vårdnivå patient bedöms behöva. Beslutsstödet
används idag i ca 100 kommuner och 17 landsting. Utbildning i beslutsstödet
och klinisk bedömning är inplanerad till den 27-28 februari samt 7 mars. Samma
utbildning ges vid samtliga tillfällen. Det är viktigt att läkarna inom
primärvården har vetskap om att beslutsstödet kommer att införas i SAMLAområdet från och med den 15 mars och är välkomna att delta i utbildningen om
de vill. Meddela undertecknad senast den 20 februari om deltagande. PPpresentation om beslutsstödet bifogas minnesanteckningarna.

http://www.visamregionorebro.se/beslutsstod/
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2.

Gemensamt ordinationsunderlag
För information:
Vid styrgruppsmötet mobil närvård den 13 december var närvarande
representanter eniga om att läkemedelshanteringen i samverkan är ett
utvecklingsområde som behöver göras patientsäkrare och fattade beslut om att
tillsätta en arbetsgrupp som fick i uppdrag att ta fram förslag till säker
läkemedelshantering i SAMLA-området. Förslaget ska inkludera följsamheten
till den ny RMR för dosexpediering. Representanterna fattade beslut om att
arbetsgruppen ska bestå av Kristina Bornhäll från kommunerna som får
ansvaret att driva gruppen och rapportera till utv.grupp äldre, Tomas Johansson
med stöd av Björn från primärvården samt en läkarrepresentant från sjukhuset
som är insatt i och intresserad läkemedelsfrågor
Gruppen har sitt första möte nästa vecka.
Björn påminner om att det finns en gällande rutin i 9punktsplanenfrån år 2014,
vad gäller läkemedelshantering i samverkan.

3.

Single responder
Tomas informerar om att i Södra Älvsborg finns ett specialutrustat fordon som
bemannas med ambulanssjuksköterska. Det främsta uppdraget är att inleda
undersökning och behandling och sedan överlämna patienten till anslutande
ambulans, om patienten behöver föras till sjukhus. Single responder kan också
bistå primärvårdsläkaren, tex genom att ta EKG, vilket ligger i linje den mobila
närvården. Ambulansen kommer gärna till utv.grupp äldre och berättar om
Single responders uppdrag. Finns önskemål om att single resonderfunktionen
även ska finnas runt Alingsås lasarett är förutsättningarna goda för att bygga
upp den även här enligt ambulansen. Utv.grupp äldre ger undertecknad i
uppdrag att bjuda in Helen Svedberg till styrgrupp mobil närvård den 20
februari för att informera om funktionen.

4.

Projekt Äldre och läkemedel
Susanne informerar om att Lise-Lotte sökt forskningsmedel för att fånga äldres
förmåga att hantera sin läkemedelsbehandling enligt ordination. 102
ansökningar var inlämnade och 39 beviljades medel där ibland Liselottes som
fick 100 000 kr. Projektet har väckt intresse då det handlar om att ta fram
verktyg för att kunna bedöma den äldres förmåga att hantera sina
läkemedelsordinationer både genom att svara på några frågor samt att
genomföra ett praktiskt test. Projektet är knutit til Ängabo vårdcentral.
Utvecklingsgruppen ser positivt projektet. Projektansökan bifogas
minnesanteckningarna.
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5.

Avvikelsehantering i samverkan
Lotta lyfter fram att det finns ett behov av att ta fram en rutin för avvikelser i
samverkan, vilket representanterna håller med om. Frågan har även lyfts i
utvecklingsgrupp barn och unga. Dialog förs i frågan. Då det inom överskådlig
framtid inte kommer att finnas någon IT-tjänst som stödjer en
avvikelsehanteringsprocess så kommer vi att behöva hantera avvikelser
manuellt. Vid framtagning av en rutin är det viktigt att rutinen är applicerbar på
samtliga områden och att hänsyn tas både tillavvikelser i individärende samt
avtal, överenskommelser, riktlinjer och rutiner som tagits fram i samverkan.
Utvecklingsgruppen enas om att lyfta frågan till samordningsgruppen med
förslag på att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram utkast till en
samverkansrutin för avvikelsehantering.
Utvecklingsgruppen nominerar Kristina till en arbetsgrupp. Susanne tar med sig
från hem och återkommer med en representant från sjukhuset. Närhälsan
återkommer med förslag på representant. Jenny Nilsson finns som förslag från
utvecklingsgrupp barn- och unga. Ev. kan hon även representera Närhälsan.
Undertecknad får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag till
samordningsgruppen.

6.

Övrigt
Tomas lyfter att det är dags att utse ny ordförande. Gruppen enas om att ta
upp frågan vid nästa möte och då utse ny ordförande från om med hösten.
Önskvärt är att den som kommer att ansvara för ordförandeskapet kan ta det
på ett och ett och ett halvt år och där efter roterande årsvis.
Susanne informerar om att hon kommer att avsluta sin anställning på lasarettet
den 30 april då hon fått en tjänst som primärområdeschef inom
primärvårdsområde nio o Östra Skaraborg. Utvecklingsgruppen gratulerar
Susanne till sitt nya uppdrag men beklagar att hon ska sluta som representant
för sjukhuset i SAMLAs arbete.
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