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Uppdrag

1.

Projekt Äldre och läkemedel
Lise-Lotte som skulle informera om sitt innovationsprojekt har avstått från att
komma till dagens möte, vilket medför att punkten utgår.

2.

Gemensamt ordinationsunderlag
Styrgruppen antar arbetsgruppens förslag till gemensamt ordinationsunderlag
och sänder det vidare till samordningsgruppen för fastställande.
Utvecklingsgruppen enas om att till nästa möte ta fram statistik över hur stor
andel av hemsjukvårdspatienterna på respektive vårdcentral som har
dosdispension. Detta för att lära av varandra och undersöka orsakerna om det
skiljer sig från vårdcentral till vårdcentral. Vårdcentralscheferna överlämnar
statistik till Fredrik, införkommande möte, senast den 13 augusti.

Samtliga
vårdcentrals
chefer
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3.

Läkemedelshantering i samverkan
År 2014 togs det inom vårdsamverkan Södra Älvsborg fram en handlingsplan
för arbetet inom äldreområdet. Handlingsplanen fick namnet ”Värdeskapande
samverkan” och ett av områdena är Läkemedel. I dokumentet beskrivs bland
annat vem som ansvarar för vad.
Utvecklingsgruppen tar beslut om att ansvarafördelningen som finns beskriven
ska följas och vara gällande till den 24 september då den nya rutinen för in- och
utskrivning från slutenvården träder i kraft. Innehållet behöver ses över och
uppdateras och utvecklingsgruppen tillsätter en arbetsgrupp för framtagning av
Kristina,
förslag. Kristina utses till sammankallande av gruppen. Björn representerar
Björn,
primärvården. Agneta och Susanne återkommer till Kristina, vilken läkare so
Agneta/
kan ingå från sjukhuset.
Susanne

4.

Brukarmedverkan
SAMLAs politiker har tagit beslut om att brukarperspektivet ska vara
representerat i utvecklingsgrupperna samt även i de projekt/utvecklingsarbeten
som startas upp inom SAMLA. Utvecklingsgruppen ställer sig tveksam till detta
och vill istället under hösten bjuda in till en patient/brukardialog kring något
eller några ämnen.
Agneta,
Lotta, Agneta och Björn får i uppdrag att planera för och bjuda in till
Björn,
patient/brukardialog.
Lotta

5.

Uppdragsbeskrivning för utvecklingsgruppen
Punkten bordläggs till nästa möte pga av tidsbrist.

6.

Avvikelsehantering i samverkan
Punkten stryks pga av tidsbrist.

7.

SAMLAs handlingsplan för hälsa och den nära vården
Punkten stryks pga av tidsbrist.

8.

Val av ordförande
Tomas har tidigare signalerat att han tar på sig ordförandeskapet till och med
juni och ny ordförande behöver utses. Före Tomas var det sjukhuset som
asvarade för ordförandeskapet. Vilket medför att ordförandeklubban nu går
över till kommunerna och Fredrik väls till ordförande för andra halvåret av 2018
samt år 2019.

9.

SAMLAs kommande hemsida
Punkten stryks pga av tidsbrist.

10. Övrigt
Generella direktiv Kristina lyfter att de generella direktiven för
läkemedelhantering i Alingsås behöver uppdateras. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är det viktigt att direktiven är samma för samtliga
vårdcentraler. Kristina får i uppdrag att tillsammans med medicinskt ansvarig
läkare på Sävelången ta fram ett förslag för Alingsås.

Kristina
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