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Uppdrag

1.

Uppföljning mobil närvård
Under en tvåveckors period i oktober registrerade hemsjukvården de
patienter som skickades in till akuten. Efter registreringen går en
primärvårdsläkare och en läkare från sjukhuset igenom varje enskilt ärende
tillsammans med chefer och ledare i kommunerna. Syftet är att undersöka om
målgruppen får vård på rätt vårdnivå.
Undertecknad presenterar PowerPoint presentation med preliminärt resultat
och statistik samt en genomgång av vad som lyfts i Utvecklingsgrupp in- och
utskrivningsprocessen och Samordningsgruppen kring resultatet. När
resultatet om SIP presenterades uppkommer en fråga och önskan om att
kunna svara och bekräfta inbjudan om SIP i SAMSA samt ett sätta att kunna
kommunicera med andra parter om att till exempel byta tid eller dag för SIP. Johanna JL
Undertecknad lyfter frågan regionalt.

2.

Arbetsgrupp Bifynd från GAP-analyser
De GAP-analyserna som genomfördes av verksamheterna i höstas bidrog till
en hel del bifynd. Delregional arbetsgrupp fick i uppgift av
Samordningsgruppen att ge förslag till åtgärder för dessa
förbättringsområden. Undertecknad visar PowerPoint-presentation och
berättar om hur dessa förslag mottogs i Samordningsgruppen och
Utvecklingsgruppen för in och utskrivningsprocessen.
Det förslag som var mest intressant var en webbaserad utbildning där man gör
ett självtest och skriver ut en bekräftelse att man blivit godkänd och sedan
lämnar till sin chef. Detta ser gruppen helst skulle göras årligen av
medarbetare men poängterar vikten av att nya sjuksköterskor prioriteras.
Undertecknad tog med sig detta förslag regionalt på uppdrag av
Samordningsgruppen och även där mottogs förslaget positivt. Förslaget tas
med till GITS och Cerner. Undertecknad återkopplar så snart mer information
finns att lämna.
Förslaget om att Hemsjukvården skulle medverka på avstämningsträffar och
planeringsträffar på redan kända patienter eller där stor sannolikhet föreligger
till inskrivning i Hemsjukvården anses inte aktuellt i nuläget då processen och
delvisförändrat arbetssätt skall följa.
Johanna JL
Frågan lyfts i gruppen om Vårdval rehab kan/får delta på avstämningsträffar.
Undertecknad undersöker saken och återkopplar tillbaka vid nästa möte.
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3.

SAMSA-ny version
Ny version av SAMSA IT-tjänst lanseras 16 december men redan nu finns
justeringarna tillgängliga i SAMSA utbildningsmiljö. Undertecknad visar de
största förändringarna som berör Förberedd vårdbegäran/Värdbegäran samt
Planering. Förbättringarna anses kunna förbättra och förtydliga
informationsutbytet i SAMSA.
Länk till utbildningsmiljön och inloggningsuppgifter finns på GITS hemsida.
https://vastkom.se/gits/samsa/utbildninglathundar/lankochinloggningtillutbil
dningsmiljo.4.3866560e15ce9b20f9bd1f74.html

4.

Mötestider 2021
Undertecknad visar förslag på tider för nästa år som godkänns av gruppen.
Kallelser i Outlook samt Skypelänk skickas ut inom kort av undertecknad.
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Övriga frågor
Rapportering av Covid-19
Ale kommun undrar hur övriga kommuner gör vid rapportering om tex
smittsamhet kring brukare till personalen i Hemtjänsten. Generellt så är det
biståndshandläggarna informerar hemtjänsten som i sin tur tar eventuell
rapport från avdelningen på sjukhuset.
Bokning av planeringsträffar
Kungälvs kommun har ett förslag till förbättringsåtgärd vid bokning av
planeringsträffar genom att i första hand boka tid för planeringsträffar vid
avstämningsträff och om inte skicka ett Administrativt meddelande angående
de nya ärenden som uppkommer mellan avstämningsträffarna. Undertecknad
poängterar vikten av bokningarna sker på samma sätt. Om Kungälvs kommun
har ett förbättringsförslag poängteras vikten av att det tar rätt väg och lyfts i
grupper med beslutanderätt. Därför uppmanas Kungälvs förslag förmedlas av
chef i Utvecklingsgruppen in- och utskrivningsprocessen innan beslut fattas.
Till dess fortsätter bokning av planeringsmöte på samma sätt som tidigare.

Vid minnesanteckningen
Johanna Junkvist Lindau
Delregional samordnare

Johanna JL

