Minnesanteckningar
Ärende

Utvecklingsgrupp - Äldre

Datum

2019-10-17

Plats

Alingsås, Teliahuset lokal: Gröna rummet

Närvarande

Fredrik Forsberg, ordförande
Alingsås sjukhus
Kristina Bornhall
Alingsås kommun, MAS
Agneta Lindberg
Alingsås lasarett
Birgitta Strandin
Alingsås kommun
Mehran Taheri Koutenaei
Tandvården
Lotta Jonzén, ansluter senare
Lerums kommun

(√)

√
√
√
√

Elisabeth Karlsson
Lerums kommun
Inga Lill Wester
Privata vårdcentral Lerum
Björn Widell
Offentliga vårdcentraler Lerum
Eva Öhrvall
Privata vårdcentraler Alingsås
Henrik Isaksson
Offentliga Rehabenheter
Lena Arvidsson
Processledare SAMLA
Karolina Wolmhag
Delregional samordnare
Uppdrag

1.

Välkommen
Kristina Bornhall, vice ordförande, hälsar välkommen.

2.

Föregående minnesanteckningar 2019-09-03
Information om att ambulansen deltar på nästa UG. Gruppen ombeds att maila
Kristina vad de vill att inbjuden person ska tillföra/informera om på mötet ex.
förlängd arm till HSV? Viktigt med en öppen dialog. Agneta berättar att hon
varit på möte och att Akuten/Ambulansen/1177/Jourcentralen ses som en
gemensam resurs för patienten och att det finns mycket att utveckla i
samverkan med andra aktörer.

√
√
√
√
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Omformulerat uppdrag från samordningsgruppen - Utreda varför individer
(brukare) skickas in till sjukhuset från SÄBO och initiera åtgärder. Specifikt också
titta på och lyfta antalet brytpunktssamtal som är gjorda. Viktigt titta på ett
nuläge. Frågeställningar: Finns det för få brytpunktssamtal? Varför skickas
individer in från SÄBO? Orsak och när på dygnet/veckan? Rimlig bedömning?
VISAM? Läkarkontakt innan? Vem skickar in individen? Blir det en inskrivning på
lasarettet? Finns en medicinsk planering?
Lena &
Lena och Karolina tittar på en period av två veckor i IT-tjänst SAMSA och
Karolina
därefter granskar Kristina Bornhall och Jenny Conradsson(MAS Lerum) de
framtagna ärendena. Viktigt är också att definiera, vad är brytpunktssamtal?
Fortsatt diskussion på nästa möte.
Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna.
3.

Mobil närvård/NSVT
Information & diskussion, åtgärder? Mobil närvård/NSVT
Karolina Wolmhag som har uppdraget att vara delregional samordnare för
Mobil närvård informerar om ett nuläge:
 Mobil hemsjukvårdsläkare - en gemensam hemsjukvårdsläkare för två
Närhälsan i Lerums kommun och två Närhälsan i Alingsås kommun.
Resterande sex vårdcentraler löser uppdraget var för sig.
 Ett NSVT-team från Alingsås, och ett team i uppstart från SÄS (psykiatri)
 Ett Palliativt team utgår från Alingsås.
I samband med nulägesbeskrivning så finns vissa frågetecken och det finns
eventuella utvecklingsområden ex. förtydliga fast vårdkontakt, broschyr, hur
många patienter kan en HSV läkare ansvara för? Vad vill SAMLA förbättra?
Diskussion fördes om NSVT nya projekt att besöka individer dagen efter de har
varit på akuten och inte blivit inskrivna. Finns vissa frågetecken kring
information, vem som gör vad, ansvar mm. Lotta menar att det är viktigt att
sjuksköterskorna i HSV vet att detta pågår, samverkan är av stor vikt.
I ett regionalt sammanhang informerar Karolina om att det fungerar det bra i
SAMLA med mobil närvård. Det kommer inte att utarbetas några regionala
dokument utan Mobil närvård är en delregional fråga. Det kommer inte från
regionens sida skrivas några dokument eller riktlinjer gällande mobil närvård.
Hänvisas till KOK-boken. Finns det ett behov av ett dokument som beskriver
Mobil närvård i SAMLA? Karolina skriver ett förslag som UG får ta ställning till.
Det kommit ett önskemål om att anordna ett nätverksmöte mellan NSVT och
kommunen från lasarettet. Diskussion fördes om värdet att mötas i trepart,
inkludera även primärvården/hemsjukvårdsläkarna. Det finns en otydlighet i de
olika uppdragen som kan innebära glapp i ansvarsfrågan och indirekt
patientsäkerheten. Karolina ordnar ett möte till början av 2020 och UG mailar
in vilka frågor som ska vara med på agendan.

Karolina

Karolina
Samtliga i
UG
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Mobil Tandvård – Mehran informerar om att han har detta uppdrag sedan ett
år tillbaka. Projektets huvudfrågor är:
 Utforma ett kunskapsunderlag med syfte att möjliggöra en
implementering av mobil hemtandvård inom Folktandvårdens
allmäntandvård i Västra Götalandsregionen
 Utvärdera förutsättningar för mobil hemtandvård, till äldre sköra
personer vars möjligheter är ytterst begränsade att förflytta sig till en
tandvårdsklinik, samt för vård i livets slutskede
Pilot kommer att genomföras under 2020 från 3-4 kliniker men inte klart från
vilka i nuläget.
4.

Utvärdering av vårdsamverkan SAMLA - prioriteringar
Samordningsgruppen beslutade den 6 september att varje representant skulle
prioritera tre stycken påståenden utifrån utvecklingsgruppens synpunkter om
”vad kan fungera bättre”. Representanterna fick på dagens möte sätta ”röda
pluppar” på sina prioriteringar. Några hade skickat in sina svar via mail då de
inte kunde närvara.
Följande prioriteringar lyftes:
 Avvikelsehantering
 Beslut/budskap från möten förmedlas inte alltid ut till medarbetarna.
brister i kommunikationen
 Aktivt arbete mellan möten, mer verkstad
Vid efterföljande diskussion var gruppen överens om att det är viktigt tänka på
att representationen i UG är viktig i samverkan.

5.

Brukarmedverkan 15 oktober
Vid brukarmötet i Alingsås med tema demens gavs möjlighet till företrädare för
intresseföreningar och brukarorganisationer att diskutera frågan med ansvariga
i rundabordssamtal. Detta forum var återigen mycket uppskattat. Annika
Annika
Fallqvist, samordnare för demensprocessen i SAMLA sammanställer det som
sas och återkommer på nästa möte med en rapport. UG kommer att till våren
2020 planera för ytterligare ett brukardialogmöte och då är förslag på tema:
Hälsofrämjande/Rehabilitering. Till hösten 2020 är förslaget
Munhälsa/tandvård som tema.

4

6.

Handlingsplan – aktiviteter 2019
SIP – Samordnad individuell plan, utbildningsinsatserna nu klara för 2019.
Senast var en utbildning för chefer den 16 oktober som var uppskattad.
Representationen var från många olika verksamheter och samtliga skulle gå
hem och utse SIP-samordnare i sina verksamheter. Den 13 november kommer
ett nätverksmöte för samtliga utbildade/SIP-samordnare i SAMLA äga rum. Vid
detta tillfälle är även den regionala SIP-samordnaren Jessica Ek inbjuden. Lena
lägger denna inbjudan på hemsidan.

7.

Avvikelsehantering i samverkan
Diskussion vad avvikelser vad gäller läkemedel ska hanteras, i UG Äldre eller i
UG In- och utskrivning. Vid nästa möte ska avvikelser i samverkan prioriteras.

8.

Övriga frågor
Det har kommit en fråga om utökning av medicin i pallboxar. Den frågan
hanteras separat och inte i UG.

9.

Punkter till nästa möte
- Avvikelser i samverkan prioriteras
- Besök av ambulansen

10. Tre viktiga punkter från dagens möte
- Utvärdering av vårdsamverkan SAMLA
- Brukardialogen 15 oktober i Alingsås
- Information av Karolina Wolmhag, Mobil närvård
- Uppdrag att titta på flödet av individer från SÄBO till lasarettet

Nästa möte
Torsdag 21 november kl. 15.00 – 17.00 i Alingsås

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson
Processledare

Lena

