Nätverksgrupp för arbets- och fysioterapi
Dagordning 2018-06-04
1. Föregående anteckningar
Inga synpunkter.
2. Grundutrustning (Lotta A)
Förfrågan från MAR Annika Andersson. I Ulricehamns kommun finns en pågående
översyn av grundutrustning. De efterfrågar information kring vad övriga har för rutiner
kring grundutrustning i kommunerna. Har fått svar från några. Vill ha detta som stöd
för att göra ett dokument i Ulricehamns kommun. Information kring detta kan mailas
till linda.petersson@ulricehamn.se
3. Hjälpmedelsuppföljning vid övertag (Lotta A)
Fråga från Ulricehamns kommun - När kommunen tar över patienter i hemsjukvården
uppstår situationer där patientens hjälpmedelsinnehav måste rensas utan att de
känner patienten. Vid en omfattande hjälpmedelslista så borde patienten vara känd
hos sin tidigare vårdgivare.
Info från Helen: Primärvården ansvarar för patienter som söker sig till primärvården,
oavsett vart dom tillhör. Vårdvalet försvårar frågan. Primärvården är en vårdnivå och
där ingår flera aktörer. Det är förskrivarens ansvar att följa upp hjälpmedel.
Förskrivaren får dock inte reda på om patienten byter vårdnivå. Primärvården har inte
kostnadsansvar längre utan det ligger centralt.
En grupp ordnas för detta arbetsområde. Helene Nordling är sammankallande.
Deltagare i gruppen är Siv Gustavsson eller Ellika (representant från privat rehab),
Linda (Ulricehamns kommun), Stina Nyström (Habilitering VGR), Jessica Engkvist
eller någon annan (Borås kommun). Uppdrag formuleras utifrån
problemformuleringen av arbetsgruppen. Arbetet publiceras sedan på
Närvårdsamverkans hemsida. Uppdraget behöver inte tas till styrgruppen men
medelas för kännedom.
4. "Samverkan med ortopedkliniken/mottagning på SÄS" (Linda A)
Jessica och Linda upplever problem vid överrapportering från
ortopedklinik/mottagning kring ortoser. Samla in synpunkter från
verksamheterna och ta med till nästa möte.
Otydlig information från sjukhuset kring patienters ortosanvändning efter utskrivning.
Informationen behöver ofta kompletteras och ofta ges även då otydlig information.
Jessica Engkvist (MAR Borås) och Linda Augustsson (MAR Mark/Svenljunga) skriver en
skrivelse till chef ortopeden (Joakim Höstner) och OTA (Anna Brännström) med
beskrivning av problemet som upplevs i kommunen.
5. Nationella riktlinjer (Jessica)
Ännu inte kommit igång så mycket med Nationella riktlinjer. Mark har börjat med demens
och palliativ. Inom psykiatrin det tillräckligt att arbeta utefter aktuella Nationella riktlinjer
som anges på regional nivå. I övrigt har ingen ännu påbörjat arbete kring Nationella
riktlinjer.
6. Stående punkt: Aktuella styrgruppsfrågor, uppdrag
Helen Nordling informerar:
Fått information om VISAM. VISAM är en checklista när det har hänt något,
beslutsstöd, blir bra underlag för ambulansen, ffa för sjuksköterskor.

Denna fråga har tidigare varit uppe på Närvårdsamverkan där den inte ansetts vara
aktuell att arbeta med inom detta forum. Efter senaste informationen anses den dock
vara en väldigt bra fråga för Närvårdsamverkan. 14 manna gruppen får i uppgift att
införa VISAM i de olika kommunerna.
Pratat om lagen vid samverkan för utskrivning. Önskemål om att ha en
uppföljningsdag i november. Svaret till styrgruppen är att man väntar till april för att
det är för kort om tid att utvärdera.
Pratat om att förlänga den 14 manna gruppens uppdrag.
7. Stående punkt: Fallbeskrivningar, ”gråzonspatienter”, ta med patientfall som
kan vara en grund för att förtydliga nivåstrukturering och samverkan
Stödet för nödvändiga hjälpmedel är godkänt av styrgruppen. Stödet följs inte alltid.
Vad händer då? Har inte alltid träffat AT och FT. När inte stödet följs så ska
avvikelser skrivas.
8. Stående punkt: Nytt från verksamheterna
Mark- Arbetar med hur interna och kommunala processer ska hanteras.
Tranemo- Processkarta för SAMSA och för korttidsplatserna.
Psykiatrin - Arbetar mycket med hur de ska arbeta i nya psykiatrins hus. Det ska
bland annat finnas aktivitetsbaserade arbetsplatser.
Habiliteringen VGR- Nya verksamhetschefer som ser över rutiner och vill utveckla.
9. Nivåstrukturering hand, dokument utskickat
Nivåstruktureringen för hand är godkänd. Primärvård kan hjälpa kommunen vid
behov. Lars Björk (representant från SÄS) får information om att sprida detta till
berörda parter. Anneli Westberg har skrivit sammanställt information för avgipsning till
kommunen. Denna information sammankopplas till nivåstruktureringen och läggs ut
på Närvårdsamverkans hemsida.
10. Aktiviteter och risker inom rehabverksamheter vid in- och utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård, dokument utskickat
Redovisning utifrån powerpoint från SAMSA gruppen om överrapporteringsrutiner
och hjälpmedel. Powerpoint redovisningen kommer att mailas ut.
11. Önskemål om kunskapsutbyte mellan professionerna hos de olika vårdgivarna
finns från At och Ft i Tranemo
Intresse av kompetensförsörjningsplan för AT och FT professionerna. Detta kan
sammankopplas med Nationella riktlinjer, samverkan mellan olika vårdnivåer. Olika
verksamheter kan definiera vilket behov som finns. Olika verksamheter kan också
beskriva vad som finns att erbjuda inom kommun och primärvård som information till
sjukhuset. Bra forum för samverkan var rehabdagarna i Rydal som hölls 2014. Bra
forum är även möten för närvårdsamverkan. Vid nästa möte för Närvårdsamverkan
ska tid avsättas för diskussioner kring hur vi kan byta erfarenheter vid nästa.
Nästa möte:
Måndag 17 september kl 13:00-16:00. Jessica Engkvist bokar större lokal
Ramnåsgatan 1. Ytterligare ett möte bokas måndag 3 december kl 13:15-15:30.

Nedskrivet av Anneli Westberg

