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1. Välkommen
Ingegärd hälsar välkommen.
2. Presentation
Presentationsrunda.
3. Lena Holmqvist Henriksson, Mobila Närsjukvårdsteamet SU/SS beskriver
verksamheten.
13/3 startade teamet. Syftet är att kunna ge en tryggare hemgång för sköra äldre
patienter (över 65 år) som vårdats inom den akutgeriatriska verksamheten eller inom
verksamhetsområde medicin. Detta genom att den enskilde få stöttning i sin hemmiljö
av det mobila teamet.
Inget akutteam. Bemannar 40 tim/v med sjuksköterska och olika läkare, vardagar
dagtid. Uppdragsgivare är område 6 SU. Pat bedöms alltid av teamet först. Viktigt med
flexibilitet. Så småningom kommer man titta på de som ofta söker akut. Teamet kan
även göra läkemedeluppföljningar och ta prover i hemmet. Pat är utskriven från SU och
ansvaret har gått över till PV. Tillhör teamet i en begränsad tid, 2 - 3 veckor efter
hemgång, tills ansvaret förs över till PV alt HSV. De olika journalsystemen kan läsas.
Teamet har en mobil journal, men där har det varit lite strul.
Kommunen kan inte konsultera ang presumtiva pat.
VC Frölunda, Charlotte Barouma samt oc för hälso- och sjukvård i AFH samt Vä Gbg har
varit med i planeringen.
I SAMSA framgår det att patienten har kontakt med teamet. Viktigt att teamet
rapporterar över till PV/HSV. Kan även bli ett uppföljande besök. Rehab finns ännu inte
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i teamet. För många patienter går hem utan vald rehab enhet vilket försvårar vid
hemgång, det kan bli väntetider på hjälpmedel när patienten inte har kommunal
hemsjukvård. Önskvärt att SU beställer hjälpmedel t ex säng. Frågan är högst aktuell
inom temagrupp äldre. Patienterna och anhöriga som haft besök av teamet har varit
mycket nöjda.
4. Genomgång av föregående anteckningar
5. Information från verksamheterna
Järnbrottshus är öppnat efter renovering. Där blir det förutom permanenta platser
även 14 st avlastningsplatser.
6. Info ang vägledning för medarbetare vid krissituation.
En folder finns nu som Ingegärd delar ut. Kommer att skickas till alla VC i området. Kan
även gälla personal i kris. Hemtjänsten har fått ett hemligt nummer till HSV/VC som de
kan ringa vid oro över en krissituation hemma hos en enskild. Vid en allvarlig akut
situation – ring alltid112.
7. Vårdrelaterade infektioner inom äldreboenden
Arbete pågår. Magsjuka – rutiner gällande provtagning finns.
Ta upp frågan på kommande NOPE möte.
8. Avvikelser
se ovan
9. Övriga frågor, arbetsgrupp Nosam Äldre? Flyttas till nästa möte.
10. Förslag på tider till hösten
5/9, 24/10, 5/12
11. Mötet avslutas

Kommande möte: 16/5 kl 08.30

Vid anteckningarna: Anna Dagerud
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