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Anna Rindeskär, verksamhetschef Capio Vårdcentral Sävedalen
Ardita Dreshaj, enhetschef hemsjukvården VOF
Christian Sivander, vårdcentralschef Närhälsan Partille VC
Christin Hannu, avdelningschef Bistånd & Hälsa (VOF)
Elin Bergroth, utredare (VOF)
Emma Flygare, enhetschef psykiska funktionshinder (VOF)
Helen Ström, 1:e handläggare biståndsenheten (VOF)
Inger Apelskog Hülphers, verksamhetschef Sävedalens vårdcentral och BVC
Ingrid Olausson, enhetschef hemsjukvården VOF
Kerstin Björfjäll, enhetschef Partille Rehab (VOF)
Matilda Vasilis, Neuropsykiatriska mottagningen Gamlestaden
Ulrika Berrio Garcia, enhetschef Närhälsan Furulund VC
Maria Östman, chef Närhälsan Sävedalen Rehab
Anita Martinsson, avdelningschef äldreomsorg
Susann Vallgren, tillträdande enhetschef Partille Rehab (VOF)
Veronica Strömsten, avdelningschef funktionshinder (VOF)

Plats:

Kommunstyrelsen, Partille Kommunhus

Tid:

14,00-16,00

Dagordning
1. Välkommen
2. Genomgång av föregående protokoll
3. Fortsatt arbete med processkartläggning inför nya lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Elin Bergroth rapporterar om pågående arbete med att förbättra möjligheterna för
Skype-möten. Från Capio vårdcentralerna saknar man klara besked från regionen om
hur införandet ska gå till. Det finns heller inte en gemensam processkartläggning
liknande den man gjort inom kommunen. Hur ska samplaneringen underlättas? Förslag
om fasta mötesfora eller gemensam kalender har kommit upp tidigare. Vad kan man
lära av hur man gjort i andra delar av landet? På hemsjukvården har man fasta
mötestider. På Närhälsan Partille har man utsett särskild sjuksköterska som ansvarar
för vårdplanering som kommer att vara flexibel med tider. Beslut fattas om fasta tider
för Skypemöte á 15 minuter, vilket kallas rondmöten, mellan kommun och primärvård.
En tid per vårdcentral, vårdcentralen tar kontakt.
Nästa fråga rör hur man hittar tider för gemensamma möten med enskild. Beslut att
avvakta med den tills att man prövat strukturen med rondmöten.
4. Önskemål om mötesdag på tisdagar
Fastlagda tider för 2018 gäller. Från och med 2019 läggs NOSAM Partille på onsdagar
jämn vecka.
5. Avvikelser
Enskilda avvikelser mellan kommun och vårdcentral tas enskilt efter mötet
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6. Samarbete Hud/licens preparat
Hemsjukvården rapporterar om stora besvär med skabb. Vårdcentralen är restriktiv
med att skriva ut preparat om indikationen inte är helt klar. Remiss skickas då till
hudspecialist vilket förlänger väntetiden för brukaren. Från kommunen undrar man
om man kan föra en dialog med hudkliniken om att få effektivare behandling (snabbare
tider och eventuellt licenspreparat) för att förhindra spridning i den grupp av brukare
som har svårt att sköta egenvård. Vid tidigare utbrott har man kommit överens om att
nya utbrott ska rapporteras från boendechef till vårdcentralchef. Närhälsan Partille
sammanställer en checklista på information som vårdcentralsläkare behöver för att
kunna uppmärksamma att en patient som söker för skabb kan behöva särskilt
omhändertagande.
7. Remisser VC
Bordläggs
8. Att kalla till SIP
Kallelse till primärvården ska gå via chef. Efter 25 september görs kallelserna i SAMSA,
även i en öppenvårdsprocess. Frågan om att eventuellt ha fast tider för SIP kommer
upp igen.
9. Rapport från temagrupperna
Temagrupp Mitt i livet arbetar med att förbättra vårdprocesser för två identifierade
grupper.
Temagrupp Psykiatri. Från BeroSAM har man presenterat ett arbete man gjort för att
identifiera brister i samverkan och där man har formulerat förbättringsförslag. Man
har efter arbetet sett ett minskande antal avvikelser. Vidare har man diskuterat vårdoch stödsamordning och behovet av att klargöra de olika formera för det.
Gemensamfinansierat boende för individer med psykosproblematik har varit på gång
länge, den aktuella frågan är om behovet fortfarande ser likadant ut. Veronica
Strömsten passar också på att berätta om VIP – vård och insatsprogram, ett försök att
sammanställa nationellt kunskapsstöd.
Temagrupp Äldre. Oklar ansvarsfördelning vid egenvård. Riktlinjen som är fastställd av
förvaltningsledningen är inte känd. Man upplever från kommunen svårigheter med att
få det egenvårdsintyg som behövs från vårdcentralsläkare.
10. Mötet avslutas
Nästa möte: 24 september
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