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Uppdrag

1.

In- och utskrivningsprocessen från sluten hälso- och sjukvård
Psykiatrin- färgkodning och utvärdering
Anneli informerar om att det inom psykiatrin i samverkan med Kungälvs
kommun kommer att genomföras ett projekt kring färgkodning med start den
1 januari enligt Marie, om inte samordningsgruppen har någon annan
uppfattning. Utvärdering i mars när även färgkodningen inom somatiken ska
utvärderas. Det har varit ett stort projekt inom psykiatrin att komma igång
med in- och utskrivning via SAMSA då öppenvårdpsykatrin inte tidigare
arbetat i SAMSA. Anneli visar förslag till utvärderingsfrågor som tagits fram av
en arbetsgrupp med representanter från berörda verksamheter.
Beslut: Samordningsgrupp antar checklistorna för färgkodning inom psykiatrin
projektförslaget samt förslaget till uppföljningsfrågor.
Gemensamma dagar för planering i jul- och nyårshelgen Intensiv dialog har
pågått i SIMBAs NO-grupper och utv.gruppen för in- och utskrivning kring
gemensamma dagar för planering i jul och nyårshelgen. Dialog pågår även
mellan VGRs hälso- och sjukvårdsdirektör och Primör angående dagar för
gemensam planering i jul- och nyårshelgen då tjänstgöring på helgdagar inte
finns med i KOK-boken. Då helgtjänstgöring inte är avtalsreglerat är läget
osäkert om arbetsförsäkringar gäller om medarbetare går in och arbetar
helgdagar. Jurist är inkopplad. Närhälsan har tagit beslut om att vara
tillgänglig två timmar de dagar som SIMBA gemensamt beslutar. Då både
vårdcentralerna och kommunerna i Stenungsund och på Tjörn önskat att vi
påbörjar en planering för hur vi kan samverka under jul och nyårshelgen, i
avvaktan på att det juridiska läget klarläggs, och som kan verkställas om/när
juridiken blir klarlagd har undertecknad gett Anneli, vår delregionala
samordnare, i uppdrag, att ta fram ett utkast till gemensam riktlinje för
samverkan i jul- och nyårshelgen med utgångspunkt i den riktlinje som är
framtagen i Södra Älvsborg. Utv.gruppen för in- och utskrivningsprocessen
kunde inte enas om hur tillgängligheten i jul -och nyårshelgen ska vara varvid
samordningsgruppen beslutar följande:
- Gemensamma planeringsdagar: 23, 26, och 30 december
- Gemensam tillgänglighet via IT-tjänsten SAMSA och telefon samt vid
behov SKYPE
Ale och Kungälv
kl. 10-12
Stenungsund och Tjörn kl-11-13
- Samordningsgruppen antar också föreslagen riktlinje med de
revisionsförslag som framfördes på mötet
Samtliga vårdcentraler och kommunerna meddelar, SIMBAs delregionala
samordnare, Anneli, i helgerna aktuella telefonnummer och faxnummer,
senast den 18 december. Anneli upprättar och skickar ut förteckning över
aktuella kontaktuppgifter.
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Beslutet gäller under förutsättningar att det nås en överenskommelse mellan
VGRs hälso- och sjukvårdsdirektör och Primör kring vårdcentralernas
tillgänglighet i jul- och nyårshelgen.
Primärvården övertar patientansvaret nästkommande vardag kl.08:00 under
helgerna. Vid behov av läkarkontakt, kontaktas beredskapsjouren.
Sjukhusets bedömning är att de patienter som skrivs ut under helgdagarna
inte ska vara i behov av läkarbedömningar. Planeringen vid utskrivning ska
sträcka sig fram till primärvården tar över patientansvaret.
Ordförandeskap i utvecklingsgruppen för in- och utskrivningsprocessen
Utvecklingsgruppen har inte lyckats utse någon ordförande, varvid
samordningsgruppen behöver hjälpa till med att utse en ordförande.
Samtliga
Representanterna i samordningsgruppen tar med sig frågan hem.
represenÅterkoppling till undertecknad senast den 20 december
tanter
Med minnesanteckningarna följer en förteckning över representationen i
utvecklingsgruppen. Shujaat föreslår en vårdcentralsrepresentant som
ordförande.
Följeforskning Från regionalt håll har beslut tagits om följeforskning gällande
implementeringen nya samverkanslagen och regionala rutinen för samverkan
vid in och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Kommunforskning i Väst
har tilldelats uppdraget och man vill följa ett område i varje delregional
vårdsamverkansorganisation.
Beslut: Samordningsgruppen tar beslut om att fokus i SIMBA-området blir Ale
då vi har fem olika vårdgivare inom primärvården där och det medför extra
utmaningar i samverkansarbetet.
2.

Mobil närvård
Dag Norén informerar, utifrån bifogad PP-presentation, om den tredje
delrapporten i följeforskningen kring mobil närvård. Dag betonar att det
operativa arbetet verkar relativt väl etablerat, men ser att det strategiska
ledningsarbetet på delregional nivå behöver förstärkas för att säkerställa att
det operativa arbetssättet bibehållas och utvecklas i positiv riktning.
Dialog kring SIMBAs strategiska ledningsarbetet då närvaron från
primärvården varit låg på de senaste två mötena och kritik framförts kring att
mötena inte tillfört så mycket. På grund av tidsbrist bordläggs frågan kring
SIMBAs strategiska ledningsarbetet till mötet den 1 februari.
Styrgruppen har inte lyckats utse någon ordförande, varvid
samordningsgruppen behöver hjälpa till med att utse en ordförande om
styrgruppen ska bestå.
Samverkansavtal gällande den mobila närsjukvården Styrgrupp Mobil närvård
har tillsatt en arbetsgrupp för revidering av den riktlinje för mobil närvård som
togs fram i samband med att SIMBA anslöt sig till projektet hösten 2015.
Styrgrupp Mobil närvård har ställt sig bakom revisionsförslaget som baseras
på nu gällande krav på mobila hemsjukvårdsläkarteam och
närsjukvårdsteamet.
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Beslut: Då det råder oklarheter kring kommunikation, flöden av patienter,
samt fördelning av arbetsuppgifter mellan den kommunala hemsjukvården,
AVH-teamet och närsjukvårdsteamet beslutar samordningsgruppen att inte
anta samverkansavtalet vid dagens möte utan tillsätta en arbetsgrupp för
framtagning av samverkansrutiner. Samverkansavtal antas när tillhörande
samverkansrutiner är framtagna. Samordningsgruppen beslutar om följande
representation i arbetsgruppen
Verksamhetschefen för geriatriken på Kungälvs sjukhus, Verksamhetschef
och/eller läkare från Närhälsan och våra privata vårdgivare, verksamhetschef
för den kommunala hemsjukvården. Anneli som på del av sin tjänst har
uppdrag som projektledare för Mobil Närvård håller ihop arbetet i
arbetsgruppen
3.

Socialmedicinska mottagningar
Karin Angantyr, projektledare för framtagning av en modellbeskrivning,
presenterar utifrån bifogad PP-presentation det arbetsgruppen kommit fram
till.
Beslut: Samordningsgruppen tar följande beslut kring fortsatt hantering
- Framtaget underlag redigeras utifrån på mötet inkomna synpunkter
- Underlaget kompletteras med uppföljningsparametrar och vilka
indikatorer som ska följas upp, förslagsvis fem
- Underlaget kompletteras med konsultationsmodell med psykiatrin
- Utifrån underlaget tas en kortfattad modellbeskrivning fram för
arbetet med Socialmedicinska mottagningar i SIMBA-området
- Beslutsprocessen:
*Reviderade underlag behöver vara klart för utskick till berörda
verksamheter senast den 7 januari, för att möjliggöra intern dialog.
*Anna skriver fram ärende till HSNV´s möte den 20 december om
senareläggning av beslutsprocessen till den 22 mars för HSN V och
förlängning av nuvarande avtal, gällande läkarmedverka, till den 31
mars 2019.
*Beslut om antagande av kortfattade modellbeskrivning i
samordningsgruppen den 30 januari.
* Beslut om antagande av kortfattade modellbeskrivning i SIMBAs
politiska samrådsgrupp den 22 februari.

4.

Nätverk för palliativ vård inom SIMBA
Utvecklingsgrupp äldre ser ett behov av att starta upp ett nätverk för
samverkan kring den palliativa vården och har tagit fram förslag till
uppdragsbeskrivning för ett nätverk. Det finns ett nätverk med flera
representanter från sjukhuset och kommunerna och en äldresjuksköterska
från VC Kusten som träffas för att föra dialog kring palliativ vård som träffas
med mindre regelbunden frekvens. Dock är inte nätverket kopplat till SIMBAs
struktur varvid de inte får uppdrag från eller för information till och från
någon av SIMBAs grupperingar. En i nätverket har även uppdraget att vara
SIMBAs representant inom regionalt cancercentrum. Hon vet inte till vem hon
ska rapportera när information behöver ut till verksamheterna inom SIMBA.
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Utvecklingsgruppen förslag är att ska finns en sjuksköterska från varje
kommun samt sjukgymnast och arbetsterapeut i nätverket. Även representant
från sjukhusets AVH-team, Närhälsan, privata vårdgivare och folktandvården.
Förslagsvis tas representanter från det nätverk kring palliativ vård som träffas
oregelbundet till det nya närverket från sjukhus och kommunerna.
Flera representanter i samordningsgruppen ställer sig tveksam till ytterligare
ett nätverk. På grund av tidsbrist får frågan bordläggas till nästa möte.
5.

Uppdragsbeskrivningar
Punkten bordläggs till nästa möte på grund av tidsbrist

6.

Revision av beräkningsmodell för interndebitering av
personalresurser
Beslut: Samordningsgruppen antar föreslagen revision av
beräkningsmodellen.

7.

Revidering av rutin för avvikelse/händelsehantering
Beslut: Samordningsgruppen antar föreslagen revision av rutinen för avvikelse
och händelsehantering.
På grund av tidsbrist finns inte utrymme för dialog kring uppföljningsdelen av
avvikelser/händelser, vilket med för att den får bordläggas till nästa möte.

8.

Brukarmedverkan
Regionen har avsatt statliga medel för utveckling av den regionala
brukarmedverkan. Beslut har tagits om att anställa två personer under ett år
för att utveckla brukarmedverkan i Västra Götaland. En person med brukarens
perspektiv och en person med professionens perspektiv. Där utöver har
16 300 kr/vårdsamverkansorganisation avsatts för administration och
samverkan. LGS kommer att vara den anställande parten för den
professionelle. Medlen som avsatts för den professionelle (800 000 kr/14
månader) räcker inte för att täcka lönekostnaden och nu har förfrågan från
LGS, som anställande part, kommit om vi även kan ta de medel som
vårdsamverkansorganisationerna ska få till lön till den professionelle.
Beslut: Samordningsgruppen säger ja till LGS förfrågan med förbihållet att om
medlen ska gå till lön är det viktigt att de två personerna som arbetar med
brukarmedverkan är aktiva och synliga i SIMBA.
Riktlinje för brukarmedverkan När undertecknad arbetade som processledare i
SAMLA togs en riktlinje för brukarmedverkan fram som förankrades politiskt.
Undertecknad lyfte på senaste AU om vi även i SIMBA ska ta fram en riktlinje.
AU fann det som en god idé och då med utgångspunkt i den som tagits fram
inom SAMLA. På grund av tidsbrist bordläggs punkten till nästa möte.

9.

SIMBA-team och nationellt projekt
Punkten bordläggs till nästa möte på grund av tidsbrist

10. Patientsäkerhet inom korttidsvistelse enligt LSS
Punkten bordläggs till nästa möte på grund av tidsbrist
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11. Ledarskapsutbildning för chefer inom SIMBA
Punkten bordläggs till nästa möte på grund av tidsbrist

Vid minnesanteckningen
Carina Westerelve
Processledare

