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Uppdrag

1.

Presentationsrunda
Presentationsrunda då undertecknad är nytillträdd i sin roll och inte tidigare har
träffat alla.
Tomas informerar om att han kommer att avsluta sitt uppdrag som
vårdcentralschef och istället arbeta övergripande i primärvårdsområde 3 med
verksamhetsutveckling. Tomas kommer att vara kvar i Utvecklingsgrupp Äldre.
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2.

Projektledare Mobil Närvård
Lägesrapport Lägesrapport –Lise-Lotte informerar om att hon har gjort en
sammanställning av de enkäter som patient/anhörig har fyllt vid in och
utskrivning i NSVT. I januari 2018 kommer Dag Norén att vilja ha in en
årsrapport gällande HSVL (projektet HSVL upphör december 2017 ”går in i KOKboken” vilket Lise-Lotte kan tänka sig att sammanställa om Utvecklingsgrupp
Äldre så vill. Lise-Lotte har allt nödvändigt material samlat för detta.
För närvarande är 128 patienter inskrivna hos hemsjukvårdsläkaren. Trenden är
att många patienter avlider kort efter att de skrivits in hos
hemsjukvårdsläkaren. NSVT har idag 19 patienter inskrivna (Alingsås, Lerum,
Herrljunga och Vårgårda)
Personella och ekonomiska resurser Liselotte informerar om att hon kommer
att avsluta sitt uppdrag den 15 oktober och då gå över och arbeta som
planeringssköterska inom primärvården.
Dialog förs kring behovet av fortsatt projektledning. Den sammanvägda
bedömningen är att närsjukvårdsteamet nu har så stabilt arbetsätt att teamet
bör klara sig utan projektledning. Däremot finns det vissa kulturella
meningsskiljaktigheter som behöver hanteras och som berör samverkan mellan
teamet och hemsjukvården i Lerum. Lotta tar kontakt med teamets nytillträdda
chef för dialog kring vidare hantering.
Av de medel som avsatts för projektledning för år 2017 kommer medel finnas
kvar motsvarande 10%- projekttjänst för jan 2017--15 oktober 2017 samt 60%
för perioden 15 oktober -31 dec 2017 samt troligtvis 60% för år 2018.
Undertecknad får i uppdrag att förhöra sig om hur mycket medel för
projektledning från regionen som samverkansorganisationen kan avropa för år
2018.
Dialog förs kring hur medlen för projektledning kommer målgruppen bäst till
nytta utifrån rådande omständigheter. Representanterna enas om att för att
reducera risken för onödiga inläggningar och återinläggningar nyttjas medlen
bäst för målgruppen genom att tillsätt en delregional samordnare på 50% för
att hålla samman arbetet kring framtagning av lokal rutin till och
implementering i berörda verksamheter av den regionala överenskommelsen
och rutinen kring samordnad vårdplanering. Dvs hur ska vi arbeta praktiskt
inom och mellan respektive verksamhet. I uppdraget behöver också ingå att
säkerställa att SIP:utbildningar kommer till stånd samt att vara delregional
samordnare för SAMSA-arbetet. Undertecknad får i uppdrag att ta fram ett
utkast till uppdragsbeskrivning efter input från representanterna.
Undertecknad får också i uppdrag att skriva fram ett ärende till
samordningsgruppen gällande att utvecklingsgruppen föreslår att medlen
nyttjas enligt beskrivning som samordningsgruppen får fatta beslut om.
Samtliga representanter får i uppdrag att undersöka om det finns någon
person inom sin verksamhet som är lämplig för uppdraget och som skulle kunna
ta det
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3.

SAMSA-vårdplanering
Under föregående punkt enades representanterna att föreslå
samordningsgruppen att projektmedel för mobil närsjukvård under år 2018
används till den delregional samordnare för SAMSA-arbetet samt
implementering av den nya överenskommelsen och rutinen för samordnad
vårdplanering.
Undertecknad får i uppdrag att ta fram utkast till ärende gällande behovet av
en permanentlösning kring delregional samordnare från och med år 2019.

Carina

En fråga som behöver hanteras inom ramen för arbetet är vilka patientgrupper
det inte passar med Skypemöte för. Dialog uppstår kring förhållningssättet
kring till Skypemöte. Enligt den värdegrund hälso- och sjukvårdsavtalet bygger
på och som alla vårdgivare skrivit under ska alltid patientens bästa vara
utgångspunkten. . Vid meningsskiljaktigheter behöver vi gå tillbaka till detta.
SAMSA-gruppens uppdrag SAMSA-gruppen känner sig villrådiga kring sitt
uppdrag och vad de ska arbeta med då den regionala överenskommelsen och
rutinen ännu inte är fastställd. SAMSA-gruppen fick i våras ett uppdrag som
fortfarande är gällande och som bifogas minnesanteckningarna.
Utvecklingsgruppen enas om att SAMSA-gruppen får i uppdrag att med
utgångspunkt i gällande remissversion ta fram förslag till arbetssätt utifrån olika
målgrupper som representanterna i SAMSA-gruppen har kännedom om
kommer att bli föremål för vårdplanering. Utvecklingsgruppen säger också att
det är viktigt att SAMSA-gruppen inte bokar av höstens inplanerade möten utan
träffas och arbetar med sitt uppdrag. Lise-Lotte föreslås anslutas till gruppen
utifrån sitt kommande uppdrag.
4.

Äldredag
Utvecklingsgruppen enas om att planera in en gemensam arbetsdag med
SAMSA-gruppen kring den kommande överenskommelsen och rutinen för
vårdplanering där vi gör flödesbeskrivningar kring olika målgrupper.
Arbetsdagen planeras in till den 6 oktober kl.08:30-15:00.
Undertecknad får i uppdrag att kontakta Linda Macke och Maria Grip som
arbetar med frågan regionalt om de kan komma och ge oss nulägesinformation
samt ge information om vilket stöd de kan ge de delregionala
samverkansorganisationerna.
Carina och Lotta får i uppdrag att tillsammans med SAMSA-gruppen planera
dagen.
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5.

Samverkanstruktur, representation och kommunikationsvägar
Undertecknad har tagit fram ett förslag till samverkanstruktur. Målsättningen
har varit att försöka få till en transparent, förutsägbar struktur med tydliga
kommunikationsvägar som är beslutskraftig och hushåller med resurserna.
Dialog förs kring föreslagen struktur. Utvecklingsgruppen ställer sig bakom att
testa strukturen under ett år med utvärdering hösten 2018 och då fatta beslut
om en mer permanent struktur. Under teståret är det viktigt att
uppmärksamma om det även finns behov att samverka på lokal nivå.
Undertecknad får i uppdrag att ta fram utkast till ärende till
samordningsgruppen gällande att bjuda in Herrljunga och Vårgårda i
utvecklingsgruppens arbete.

6.

Hemsida
För att säkerställa informationsflödet behöver samverkansorganisationen bygga
upp en hemsida Syftet med hemsidan är att den ska vara ett stöd till de
ingående parterna i samverkansfrågor samt vara en informationskälla för
intressenter om det arbete och de aktiviteter som pågår inom
samverkansorganisationen. Frågan är uppe på samordningsgruppens agenda
den 4 september.

7.

Övrigt
RMR Helena lyfter behovet av att föra dialog kring hur vi gemensamt arbetar
med de regionala medicinska riktlinjerna. De regionala medicinska riktlinjerna
har tagits fram av regionen och är styrande för regionens verksamheter.
Kommunerna är inte delaktiga i det arbetet. Regionala medicinska riktlinjerna
som berör samverkansarbetet kan lyftas in i utvecklingsgruppen för dialog kring
möjligheterna att använda sig av dem i samarbetet med kommunerna. Enas
gruppen om att de kan användas kan därefter utvecklingsgruppen lyfta till
samordningsgrupp ett ärende kring beslut om följsamhet till riktlinjerna.
Sommaren Susanne informerar om att Alingsås sjukhus är mycket nöjda med
samarbetet med kommunerna som varit under semesterperioderna.
Fokusområden år 2018 Undertecknad informerar om att den 27 november
kommer politiken att arbeta med att ta fram en verksamhetsplan för år 2018
för samverkansarbetet och inför detta behöver politiker och tjänstemän ha en
dialog kring vilka områden var och ett verksamhetsområde vill lyfta in. Den 27
november får sedan politikerna ens om vilka fokusområde som ska
samverkansorganisationen ska ha för år 2018. Undertecknad tror att det är
viktigt att inte ha för många mål utan hellre färre och säkerställa god
implementering a dessa. Utvecklingsgruppen enas om att föreslå sina
tjänstemän att fokus inom äldreområdet blir att närsjukvårdsteamet och
funktionen-hemsjukvårdsläkare permanentas samt att en god rutin och
arbetssätt kring den samordnade vårdplaneringsprocessen tas fram och
implementeras.
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10. Nästa möte
24 november kl.9-12 Lerum, kommunhuset, lokal Eken

Vid minnesanteckningen
Carina Westerelve
Processledare

