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Uppdrag

1.

Samverkansavtal
Representanterna har nu nått konsensus kring innehållet i samverkansavtalet
som undertecknas av berörda parter och översänds till primärvårdskontoret
tillsammans med Närområdesplanen för år 2018. Samverkansavtalet är ett
ettårigt avtal med utvärdering om ett år (januari 2019).
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Uppföljning
Lång dialog kring uppföljning.
Björn och Tomas har titta på olika parametrar i Medrave som skulle kunna gå
att följa, men möjligheten att särskilja de patienter som tillhör
hemsjukvårdsläkarteamet från övriga patienter hemsjukvårdsläkaren har
ansvar för finns inte. Detta medför att styrgruppen tar beslut om att inte
använda sig av Medrave för uppföljning.
Kommunrepresentanterna säger att den uppföljningsmall som styrgruppen
beslutade om inte blir hanterbar för sjuksköterskorna och annat sätt att följa
upp behöver fattas beslut om. Sjuksköterskorna i hemsjukvården tycker inte
heller att den enkät som tagits fram fångar det vi vill uppnå, varvid även
uppföljning av patienter och närstående behöver hanteras på annat sätt.
Både koncernkontoret och SAMLAs politiker förväntar sig att vi följer upp
arbetet med hemsjukvårdsläkarteamen och resultat av uppföljning redovisas.
Styrgruppen fattar beslut om att under v.12-13 (18/3-1/4) följa upp alla
hemsjukvårdspatienter (eget + särskilt boende) som bedömts behöva söka vård Carina
på Alingsås lasarett. Undertecknad får i uppdrag att ta fram förslag på
uppföljningsmall.
Vad gäller uppföljning av patienter och anhöriga tar styrgruppen beslut om att Fredrik/
Lotta
istället för uppföljning via enkät genomföra djupintervjuer med två patienter
och två närstående. Kommunrepresentanterna får i uppdrag att ta fram förslag
på innehåll och tillvägagångssätt för intervjuerna.
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