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1.

Presentationsrunda
Presentationsrunda då Kungälvs sjukhus har tre nya representanter i gruppen.
Britt-Marie Gustafsson, förhindrad att delta i dagens möte, Christina
Andersson och Maria Bokedal, samtliga vårdenhetschefer och hälsas
välkomna till samverkansarbetet inom SIMBA.
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2.

Avvikelserapportering och brister i medicinskt underlag vid
utskrivning från Kungälvs sjukhus
Ghadah, Centrumpraktiken, har noterat att det ganska ofta händer att
epikriser inte är klara när patienten är utskrivningsklar. Det saknas planering
för viktiga medicinska tillstånd eller behandlingar som till exempel
injektionsbehandling, kateter eller sår. Vidare saknas beskrivning för åtgärder
som vidtagits, planering efter utskrivning, vem som sköter vad och vem som
följer upp. Centrumpraktiken har inte skrivit några avvikelser utifrån
överenskommelsen att vänta med detta från båda håll de första månaderna
efter införandet av det delvis förändrade arbetssättet men några har ändå
kommit från Kungälvs sjukhus. Enligt Ghadah har bristerna noterats
framförallt under de senaste 4-5 veckorna men det finns ingen
sammanställning kring frekvens. Representanterna från Kungälvs sjukhus
uppger att de inte känner igen sig i att det skrivits avvikelser. Ett önskemål är
att innan åtgärder vidtas är det bra med mer fakta kring bristerna, frekvens
samt om det är specifika avdelningar som är extra berörda. Det finns en risk i
att en generell påminnelse går ut till vårdavdelningarna om det specifikt är
någon enstaka enhet som brister.
Det är ett gemensamt ansvar att patientsäkerheten tryggas i samband med
utskrivning från sjukhuset. Förslaget är att varje verksamhet gör en egen
sammanställning över noterade brister men varsamt upprättar skriftliga
avvikelser under sommaren. Punkten åter till agendan under hösten för
fortsatt uppföljning.

3.

Delvis förändrat arbetssätt
En mindre utvärdering av det delvis förändrade arbetssättet är klar och
resultatet presenteras utifrån bifogad PP-presentation. Gemensamt för
samtliga tre valda förbättringsområden är nyckelorden Förberedelse och
Information. Det delvis förändrade arbetssättet har varit igång tre månader
och i utvärderingen har endast representanter från delregionala
arbetsgruppen deltagit. Hösten 2020 genomförs en utförligare utvärdering där
samtliga verksamheter kommer ges möjlighet att lämna sina synpunkter.
Rehab i in- och utskrivningsprocessen
Delregionala arbetsgruppen framför att det finns behov att tydliggöra rehabs
roll i processen. Den rutin som tagits fram avseende rehab. insatser behöver
ses över med tanke på vårt nya arbetssätt med in- och utskrivningsprocessen.
Oklarheter finns gällande hjälpmedel som behöver förskrivas och av vem,
samt att vissa hjälpmedel kan ta tid att beställa. Vidare behöver det
tydliggöras var i IT-tjänsten SAMSA information gällande rehab dokumenteras.
På utvecklingsgruppens möte togs beslut att en grupp med representanter
från rehabs olika ansvarsområden ska tillsättas för att arbeta med revidering
av befintlig rutin.
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4.

Dokumentation av Covid-19 i SAMSA
Regiongemensam rutin gällande Covid-19
Patienter som efter utskrivning från slutenvården har behov av nya eller
fortsatta insatser från andra vård-och omsorgsgivare ska hanteras i IT-tjänsten
SAMSA. Berörda enheter behöver få aktuell information avseende misstänkt
eller bekräftad Covid-19 smitta och annan information kopplat till detta.
Vårdsamverkan Västra Götaland har därför beslutat om en regiongemensam
rutin för dokumentation i SAMSA.
Förslag till delregional rutin gällande Covid-19
SIMBAs delregionala Covid-19 grupp har identifierat behov att det i SAMSA
behöver framgå vart patient med misstänkt eller bekräftad Covid-19 smitta
skickas efter utskrivning från Kungälvs sjukhus. I avvaktan på eventuell
komplettering av den regiongemensamma rutinen har SIMBA som förslag att
information om vart patienten skickas efter utskrivning skrivs i
planeringsmeddelandet under rubriken ”Hälso-sjukvårds-och
omvårdnadsaktivitet vid denna vårdkontakt”. Syftet med information om vart
patient med Covid-19 smitta, efter utskrivning, kommer att befinna sig är att
underlätta till exempel vid smittspårning.
Utvecklingsgruppen ställer sig bakom förslag till delregional rutin gällande
Covid-19 som förs vidare till samordningsgruppen för antagande.

5.

Byte av mötesdatum
Mötet med utvecklingsgruppen in- och utskrivningsprocessen, 1 september,
behöver ändra datum på grund av att Mats är dubbelbokad.
Utvecklingsgruppen enas om ny mötestid 7 september klockan 15:00-16:30.

6.

Övriga frågor
Webbinarium 28 maj klockan 13:30-14:30
Västra Götalandsregionens koncernkontor och regionens vårdhygieniska
enheter genomför ett webbinarium om Covid-19 för legitimerad personal som
arbetar med patienter i kommunal vård och omsorg. Anmälan görs via
VästKoms hemsida och antalet platser är begränsade.

Vid minnesanteckningen
Anneli Andersson
Delregional samordnare

