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Minnesanteckningar från OLG Söder 2020-10-21
Tid: 13:30-16:00
Plats: Vänern & Vättern, GSP
Närvarande
Eva-Lisa Karlsson, Åsa Breman, Robert Tengman, Jonna Sandh, Carola Låstberg, Elisabeth
Andersson, Margareta Liljegren, Vanja Arrias, Maria Björck.
På skype: Maria Olsson (beklagar den bristande tekniken)
Ej närvarande: Åsa Zöögling Ålebring, Karin Kanon, Per Granat
Gäster
Annette Holmberg, Malin Frisk

Dagens ärenden
Suicidprevention
Projektledarna Annette och Malin är projektanställda av Vårdsamverkan resp. Skaraborgs
Kommunalförbund. Uppdraget utgår från handlingsplan Psykisk hälsa och pågår ett år och ska
avslutas med en rapport.
I uppdraget ingår att vara ett stöd för verksamheterna i samverkan för att bygga strukturer för
ett suicidpreventivt arbete.
Mycket handlar om att medvetandegörande eftersom psykisk ohälsa och suicid är
stigmatiserat och det finns många myter om suicid.
Uppdraget omfattar många insatser samtidigt på olika nivåer och har nära samarbete med
folkhälsoenheten.

Föregående minnesanteckningar gicks igenom
Oplanerade transporter
Sammanställningen av oplanerade transporter presenterades. Bifogas.






Det är färre patienter som skickats till sjukhus under årets mätperiod än föregående år.
Det är något fler som använt BViS än föregående år men fortfarande en låg andel med
stor variation mellan kommunerna.
Sjuksköterskor fattar fortfarande beslut om sjukhustransport i drygt hälften av alla
tillfällen.
Den vanligaste orsaken till att patienter skickas oplanerat till sjukhus är besvär från
hjärta-kärl och andningsrelaterade besvär.
Syftet med mätningen är att hitta förbättringsområden och ett sådant kan vara
utbildning i omhändertagande av patient med symtom från hjärta-kärl och
andningsorgan.
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Närsjukvårdsteamen – kommunikationsplan








NSVT planerar för information till verksamheterna om det nya arbetssättet med start i
november.
Dialog mellan medarbetare behövs för att hitta de insatser där NSVT kan vara
behjälpliga – uppmaning till sjuksköterskor i kommun och PV att kontakta
Närsjukvårdsteamet för rådgivning om det gäller patient som kan vara aktuell för
teamet.
Diskussion pågår om målgruppen för NSVT samt gränssnitt.
PV-representanter lyfter frågan om resursnytta? Replik: Finns politiskt beslut om att
SkaS ska ha fyra NSVT och det mobila arbetssättet är en viktig del av omställningen.
Man kan se det som att sjukhuset får större räckvidd.
En reviderad remiss har tagits fram som endast gäller NSVT Demens och psykisk
ohälsa, NSVT ska kontaktas på telefon. Bifogas.
Uppföljning ska ske efter årsskiftet.

Forskning Nära vård




Erik Erikssons studie diskuterades.
Studien där CHI (Centre for healthcare improvement), Chalmers, på uppdrag av SKR,
undersöker hur den nära vården påverkats av corona/covid pågår, intervjuer är färdiga
och ett preliminärt resultat har presenterats för SKR. Rapport kommer.
Lina Hovlin meddelar att i studien om patienters och närståendes upplevelser av vård
av hemsjukvårdsläkarteam är en del intervjuer färdiga och analys har påbörjats men
fler intervjuer återstår.

Medicinska vårdplaner
Resultat av granskning samt sammanfattning av diskussion i arbetsgruppen presenterades.
PP bifogas

Diskussion och förslag från HSL-träffen




Jonna läser upp sjukhusdirektörens uppdrag för representation i OLG. En
uppdragsbeskrivning för OLG finns på Vårdsamverkans hemsida vilken gäller t.o.m
2020 och ska uppdateras. Bifogas.
Representantskap och uppdrag diskuterades.
Förslag: Uppdrag och organisation för OLG behöver ses över och koordinatorernas
förslag är att det skapas en arbetsgrupp bestående av processtöden för äldrespåret,
koordinatorerna och GDP:s AU som belyser frågan.

Lärande nätverk
Planering för hösten:




Nätverk Demens: digital inspirationsdag 19/11
Nätverk Palliativ vård: digitala nätverksträffar i resp. närvårdområde under nov. och
dec.
Nätverk Mobil närvård: NSVT:s träffar för information och dialog ersätter ordinarie
nätverksträff eftersom målgrupp och frågeställningar är likartade
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Stående punkter
Info Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) och GDP
Lägesrapport Mobil närvård
 Samverkansavtalet ska revideras
Handlingsplanen
 BViS – hur arbetar vi vidare?
Rekrytering och kontinuitet
Nya målgrupper
 NSVT riktas mot patienter utan hemsjukvård
Psykisk ohälsa hos äldre
 Handlingsplan psykisk hälsa – Suicidprevention

Övriga frågor
Jonna informerar:
 Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden och sjukhusstyrelsen vill att medicinavdelning
från Falköpings sjukhus, som flyttats till Skövde under pandemin, ska vara kvar på
sjukhuset i Skövde – stora fördelar med 24/7-verksamhet på ett sjukhus som har mer
resurser. Det innebär att det i så fall inte kommer att finnas någon dygnet runtverksamhet i Falköping. Inget beslut taget vid tiden för OLG-mötet.
 Osteoporosprocessen ska kartläggas. Verksamheten med bentäthetsmätningar har legat
nere under pandemin. Kartläggningen ska innehålla ett personcentrerat arbetssätt,
belysa samhälls- och patientnytta och hur köer kan betas av.
 Strokeprocessen – verksamhet i Skövde och Lidköping. Arbetar med understödd
hemgång. Samverkan med kommun och PV.
 Planeras en SkaS-gemensam hematologiverksamhet (gäller Skövde och Lidköping).
Det finns få läkare med rätt specialistkompetens och det hanteras dyra läkemedel.
 Översyn av AK-verksamheten pågår. Färre patienter med Waran, fler sköts av PV. En
anpassning av sjuksköterskeverksamheten sker – det blir en AK-mottagning i stället
för tre.
 Uppdrag neurologi – behövs förbättringar i processen då 55% av remisserna avslås.

Mötestider
Onsdag den 16 december kl. 13.30–16 – lokal meddelas senare

Bilagor






Remiss Närsjukvårdsteam Demens och Psykisk ohälsa
PP oplanerade transporter
PP oplanerade transporter – siffrorna för södra närvårdsområdet
PP Medicinska vårdplaner
Uppdragsbeskrivning OLG

Vid anteckningarna
Maria Björck och Vanja Arrias
Närvårdskoordinatorer
www.vardsamverkan.se/skaraborg

