Anteckningar
Temagrupp Äldre
Kallade:

Datum: 18-10-10

Annika Robinsson Vårdcentralchef Närhälsan Eriksberg vårdcentral
Anna-Clara Collén sektionschef på Strokeenheten SU/Östra
Björn Gunnarsson Processledare Temagrupp Äldre
Nina Hautanen, Regionutvecklare, Koncernstab hälso- och sjukvård, Västra
Götalandsregionen
Tina Forsgren, verksamhetschef, Härryda kommun
Arto Niskala, verksamhetschef, Öckerö kommun
Simina Gherman, sektionschef geriatrik SU/Sahlgrenska
Madeleine Wertsén, Bitr övertandläkare, Specialkliniken för sjukhustandvård,
Mölndal
Lena Strömberg Vårdcentralchef Närhälsan Slottskogen vårdcentral
Carin Bringestedt, sektorchef SDF Centrum, Göteborgs Stad
Christina Wadell områdeschef Hemsjukvård, Mölndals stad

Frånvarande Selma Avdic sektionschef Geriatrik SU Mölndal

Anne-Charlotte Larsson, processledare LGS
Vakant, Angereds Närsjukhus/Frölunda Specialistsjukhus
Vakant privata vårdcentraler
Vakant, SU/Mölndal
Vakant, Partille kommun

Plats:
Tid:

SDF Centrum Skånegatan
KL 1330-1600

1. Inledning: Ordföranden för mötet Carin Bringestedt hälsade alla välkomna

2. Föregående mötesanteckningar : Godkänns läggs till handlingarna.
3. Projekt direkt ansökan. Frågan om att delta i projektet var uppe i LGS samtidigt som
detta möte, där blev beslutet att inte medverka. TGÄ noterade detta.
4. Information: Simina Gherman: International Association of Gerontology and
Geriatric European Region Congress 2019 23-25 maj. Det finns erbjudande om att
ordna ett förmöte den 22 maj i en lokal för max 35 personer. Om intresse finns att själv
ordna ett sådant kontakta Simina senast 30 oktober.
• Uppdrag programområde äldre. Se bif PP
• Målet är god vård som ska vara:
• Kunskapsbaserad. Vården ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygga på
både vetenskap och beprövad erfarenhet.
• Säker. Vården ska vara säker. Riskförebyggande verksamhet ska förhindra skador.
Verksamheten ska präglas av rättssäkerhet.
• Individanpassad. Vården ska ges med respekt för individens specifika behov,
förväntningar och integritet. Individen ska ges möjlighet att vara delaktig.
• Jämlik. Vården ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla.

www.samverkanstorget.se

I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.

Tillgänglig. Vården ska vara tillgänglig och ges i rimlig tid; ingen ska behöva vänta
oskälig tid på vård eller omsorg.
• Effektiv. Tillgängliga resurser ska användas på bästa sätt för att kunna erbjuda bästa
möjliga vård till hela befolkningen.
Bildandet av programområde är en del av omställningen av vården, Handlingsplan
Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Simina är ordförande i RPO( regionalt
programområde) Äldres Hälsa (en av nitton programområden), en eller flera
arbetsgrupper bestående av representanter från olika yrkesgrupper från hela regionen,
primärvård och kommuner kommer att bildas. Det är viktigt att man bidrar med personal
som är intresserade att arbeta med frågan. Simina kommer att kontakta olika
verksamhetschefer när det är dags att starta dessa arbetsgrupper för att få deltagare. RPO
ersätter sektorsråden.
Anna-Clara Collén Uppdrag Mest sköra äldre på SU.
Utsedd som projektledare för ett SU övergripande arbete med sköra äldre på SU, En
blandad arbetsgrupp med verksamhetschefer kommer att bildas. Tidsbegränsat juni-18december-19. Uppdrag/Mål
• Arbeta personcentrerat
• Initiera samarbete med ambulanssjukvården
• Se över flödet av äldre på akutmottagningarna
• Digitalisering
• Ta fram mått och mätetal
• Följa upp Trygg och-säker in och utskrivning
• ASIH
• Mobil närvård
Detta ska utmynna i en rapport- Vad som finns-Vad som kan avslutas- Inventering. Med
målet att få en övergripande syn.
- Nytt projekt på akuten SU
Screena sköra äldre- Anna-Clara återkommer med mer information om detta.
•

Information från LGS/BG
• Regionala vårdsamverkansgruppen Samverkan vid in- och utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård.
• som leds av Lena Arvidsson för VGR och Jeanette Anderson Västkom. Gruppen
består av representanter från de sex samverkansorganisationerna. Uppdraget:
• Utvärdering, ta fram mätbara mål och indikatorer för implementeringen
av lagen.
• Underlag för följeforskning under två år.
• Utveckla frågor och svar på webben.
• Planering av helgprocessen
•

•
•

Processledare Mitt i Livet, vakans.
• Björn Gunnarsson, processledare Äldre täcker under hösten, förlänger
uppdraget Q1 2019. Utvärdering och nytt ställningstagande.
Uppdrag 2019 för utvecklingsledare psykisk hälsa
Psykisk hälsa: Projekt Brukarmedverkan – nationella medel
• Göteborgsområdet ansvarar för rekrytering av lämplig resurs, uppdrag 14
månader.
• Ny webbadress www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet
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5. Trygg och effektiv utskrivning till hemmet /UG SAMSA
Det har varit rörigt initialt första veckan efter starten den 25 september, högt tempo mycket
ringande mellan vårdgivare och kommun. Inkörningsperiod för att anamma nytt arbetssätt.
Det har varit få eller inga betaldagar. Mer information finns på GITS hemsida

6. Mötestider 2019
Björn lägger fram förslag på sex mötestider 2019, onsdag em. SDF Centrum
7. Aktivitetsplan
Björn grovskissar en aktivitetsplan som skickas ut. Klar till Novembermötet.
8. Årsrapport
Tas upp nästa möte
9. Övriga frågor
- Anna-Clara informerar om en ny rutin på SU: Hur mycket medicin ska skickas med vid
utskrivning, Rutinen följer RMR.

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/38744/L%c
3%a4kemedelshantering%20vid%20utskrivning%20fr%c3%a5n%20slutenv%c3%a5
rd.pdf?a=false&guest=true

- Bemanning jul och nyårshelg -Det finns ett förslag att bemanna upp för planeringar under
helgveckorna 23,26 och 31 december. Nytt möte för att fastslå datum 31 oktober. Oaktat detta
är det planerat julfika vid tre tillfällen på SU. 4 december Östra sjukhuset, 5 december
Sahlgrenska och 10 december Mölndal. Inbjudan går ut inom kort.
Att ta upp på nästa möte: Vad ska Nosam göra utifrån Aktivitetsplanen?
Madeleine -Tandvårdstödet N-intyg. Vem gör vad på julfikat, bemanning?
Tre punkter från mötet som ska lyftas upp på Samverkanstorget
• Sköra äldre
• Programområde Äldres hälsa
• Uppstart SAMSA
Nästa möte 2018-11-14 kl 1330 SDF Centrum
Carin Bringestedt
Ordförande

Björn Gunnarsson
Processledare, sekreterare
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