2019-12-1811

Minnesanteckningar NOSAM arbetsgrupp Äldre

Datum: 2019-12-11
Närvarande: Linn Wik, Anne Devall Granelli, Inger Apelskog Hülphers, Catharina Johansson, Helen
Ström, Ardita Dreshaj
Frånvarande: Rickard Oscarsson, Susanne Vallgren; Anna Rindeskär, Ingrid Olausson
Tid: 13.00-15.30
Mötespunkter:
1. Bildspel från Temagrupp Äldre presenteras av Catharina
Bildspel visades gällande Jul och nyårsperioden utskickat från SU.
SU kommer ha fler vårdplatser i år än föregående. Bildspelet läggs som bilaga 1 till
minnesanteckningarna.

2. Planering från kommun och region under röda dagar
Kommunen har riggat upp med extra mötestider för vårdplanering innan de röda dagarna
samt i mellandagarna. De röda dagarna har vi ingen som bevakar SAMSA, varken
biståndshandläggare eller sjuksköterska. Utförarsidan (hemtjänsten) har utökad bemanning
på röda dagar och nyckelpersoner i verksamheten som har ett utökat ansvar för att kunna
möjliggöra att ta hem patienter/brukare kan bli utskrivningsklara under röda dagar (och
helger).
VC har rullande verksamhet men inga planerade besök i mellandagarna utan hanterar de
ärenden av mer akut karaktär. De röda dagarna har VC stängt.

3. Punkter att ha med i dagordningen till samtal med representanter från Östra
Maria och David är bjudna till 15.00 den 28/1.

Ett arbete med att för statistik över ändrade utskrivningsdatum har inletts. Kommunen har
haft sina veckor där statistiken förts men den har inte sammanställts ännu. Mätning pågår i
förra veckan och denna på VC. Var och en får göra sin egen sammanställning inför 28/1 och
skickas till Catharina innan 24/1, sammanställningen presenteras tillsammans med
slutsatser.

Mobila teamet och äldresköterskan gör idag ibland dubbla hembesök. Hur kan vi motverka
att det blir dubbla besök? Mobila teamet är aktiva för att stoppa inläggningar på många
arenor, samordningen mellan mobila teamet och VC brister – det genererar mer arbete för
kommunen. Hur kan vi göra för att förbättra informationen? Kan de blir mer aktiva i SAMSA
och kontakta VC? Ardita ber sjuksköterskorna att föra statistik för ett underlag för dialog
kring mobila teamet.
In- och utskrivningsprocessen.

Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille
Besöksadress: Gamla Kronvägen 34

Telefon: 031-792 10 00
Fax: 031-792 10 94

E-post: vardochomsorgsforvaltningen@partille.se
Webbplats: www.partille.se
Facebook: www.facebook.com/kommunenPartille

Vad heter alla team (ex. mobila teamet osv) och vad har de för funktion?
Ansvarsfrågan i helhet.

Nästa möten för arbetsgrupp Äldre är inplanerade:
200128 konferensrum Anneberg
200225 konferensrum Anneberg
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