Minnesanteckningar NO-möte Ale
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Svensson, Annika Ljungh, Åsa Fredriksson

1. Föregående minnesanteckningar. Inga synpunkter
2. Carina Westerelve kommer tillbaka som ny processledare i SIMBA.
3. Ny lag vid utskrivning.
Anna-Karin berättar lite om det lokala projektet i samverkan som startade 2/5 i Ale.
Projektgruppen beslutade att bestämma tisdagar och torsdagar som
vårdplaneringsdagar på grund av att det blir svårt annars att räcka till för
primärvårdens fasta vårdkontakter.
Inga fasta telefontider går att ordna för det övergripande teamet sinsemellan just nu.
Men man har bytt telefonnummer och ringer varandra vid behov. Sedan piloten
startade 2/5 har det blivit mycket bättre snurr. Färgkoderna kommer från sjukhuset i
högre utsträckning än vid starten.
De fasta vårdkontakterna på vårdcentralerna har även de uppskattat att träffa varandra
i forumet.
Gruppen har beslutat att träffas en sista gång innan semestrarna, därefter blir det ett
möte efter sommaren. Älvängens Läkarhus bjuds in att delta med en representant.
Anna-Karin kallar tidigt i juni. Susanne Slosar blir kontakten på Älvängens Läkarhus.
susanne.slosar@capio.se
Avvikelserna som uppkommer i vårdsamverkan – Hur ska vi ta hand om dessa?
Visserligen är inte sjukhuset med i projektgruppen i Ale. Projektgruppen kan få ett
uppdrag att först se på avvikelserna och trender och mönster och sedan rapportera till
NO-mötet. Detta beslutar mötet.

4. SIMBA Genomförandeplan skjuts fram till nästa möte
5. SIMBA-teamen. Det finns frågetecken kring statistiken som kommit från Mikael.
Antalet hembesök stämmer ej vid Bohuspraktiken.Vi tar frågan vid nästa möte.
6. Hemsjukvårdsläkare – 2018 – koppla avvikelser till detta
Avvikelser hemsjukvårdsläkare. Det har inte inkommit några avvikelser till
kommunen. Adinahälsan har dock velat göra fler hembesök, men man uppfattar att det
inte funnits SSK-resurser nog för att följa med ut.
Anna-Karin berättar om rekrytering och omsättning av sjuksköterskor i enheten
hemsjukvård.

Övriga frågor
*Nya generella direktiv vid akuta tillstånd och nya generella direktiv delades ut och skrevs på.
*Ny Närområdesplan. Älvängens Läkarhus kan tänka sig att inte ”kräva” att ta
Klockareängens äldreboende i Skepplanda i år. Närområdesplanen måste däremot uppdateras
och även innefatta Älvängens läkarhus. Irene och Mikael kommer överens om att det ses över
vid höstens första NO-möte 12 september som förslagsvis förlängs med anledning av detta.
Åsa ser på kartan och meddelar var sektorns särskilda boenden befinner sig.
*Genomsnitt av korttidsplatser ska ligga till grund för hur många korttidsplatser man har,
vilket ligger till grund för ersättning för den vårdcentral som ansvarar för just korttids. Viktigt
att kommunen är precis i sin angivelse.
Annika mejlar in att antalet korttidsplatser som gäller från 25 från 1 april.
*En äldreplan är gjord i Ale. Den har tagits fram i dialog och samarbete med flera
intresseorganisationer, brukare och personal.
Ett kapitel är sammanhållen vård och omsorg. Den nära vården har inte varit en fråga som
behandlats i medborgardialogen.

