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1.

Presentationsrunda
Presentation då alla inte tidigare träffats. Noomi Holmberg går i pension i
mars och då kommer Carina Andersson gå in som till förordnad
verksamhetschef under rekryteringsprocessen till ny verksamhetschef. Anna
Lindqvist är ny rehab.chef på Kungälvs sjukhus och ersätter Ulrika vid dagens
möte. Både Carina och Anna hälsas välkomna till gruppen.

2.

Covid-19
Proaktivt arbete vid utbrott på SÄBO
Punkten stryks då Noomi som anmält punkten har blivit sjuk och inte deltar
vid dagens möte.

√

2

Vaccinationer
Samtliga deltagande kommuner har erbjudit och vaccinerat de hyresgäster
som tackat ja till vaccination på Särskilt boende en första gång. Vaccination
inom hemtjänsten, i ordinärt boende och vaccination av personal har
försenats på grund av uteblivna leveranser av vaccin. Dock har ganska många
hunnit bli vaccinerade. Maria säger att Tjörn har vaccinerat en stor del av
personer med hemtjänst samt hälften av vård- och omsorgspersonalen.
Tina säger att vårdcentralerna ännu inte kommit igång med organiserade
vaccinationer på grund av försenade och uteblivna leveranser.
Anna informerar om att personal som är involverade i Covid-19 vården på
Kungälvs sjukhus har blivit erbjudna vaccination och fått första sprutan.
När det gäller tandvården tillhör personalen prioriteringsgrupp 3, vilket
innebär att det dröjer ytterligare en tid innan de kommer att erbjudas
vaccinationer.
3.

Uppföljning av mobil närvård våren 2021
Johanna JL informerar om att det är dags att börja planera för vårens
uppföljning av mobil närvård. Vanligtvis har vårens uppföljningsperiod varit
v.12-13. I år infaller påsken v.13-14 så Johanna undrar om uppföljningen ska
planeras in veckorna före eller efter påsk. Utvecklingsgruppen tar beslut om
att förlägga uppföljningen till efter påsk v.15-16 med tanke på den pågående
epidemin och vaccinationerna av personer med kommunala insatser.

4.

Palliativ vård
Marie lyfter att den kommunala hälso- och sjukvården i Kungälv upplever att
flera yngre patienter blir bedömda att vara i ett sent palliativt skede och får
brytpunktssamtal så sent i sitt sjukdomsförlopp att de inte får den optimala
palliativa vården och inte heller bereds möjlighet att prioritera rätt i den allra
sista tiden av livet och förbereda sig för ett avslut. Detta gäller företrädesvis
patienter som får livsförlängande behandlingar på Onkologen på Sahlgrenska
sjukhuset. Marie undrar om övriga kommuner upplever samma problematik
men de känner inte igen sig i problematiken. Tina säger att det alltid är den
behandlande läkaren som har ansvaret för att ett brytpunktsamtal kommer till
stånd. Detta kan inte primärvårdsläkaren göra om specialistvården har
behandlingsansvaret.
Undertecknad informerar om att när frågan var uppe på NO-gruppmötet i
Kungälv var vårdcentralsrepresentanterna eniga i att det är viktigt att den
kommunala hälso- och sjukvården inte träder in innan information om
patienten lämnas till NSVT eller MPT på Kungälvs sjukhus samt berörd
vårdcentral för gemensam planering av vården som eventuellt kan behöva
föregås av ett gemensamt hembesök.

5.

Övrigt
Marie undrar om utvecklingsgruppen är intresserad av att ta del av resultatet i
Svenska palliativ registret för år 2020. Utvecklingsgruppen tar beslut om att
avsätta tid för genomgång av resultatet på nästkommande möte.
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