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Minnesanteckningar från Vårdsamverkan
Avvikelsegruppen 2019-09-04
Tid: 09,00-12,00
Plats: Tidaholm kommunhuset

Närvarande
Mikaela Riedelberg, Karin Hult och Margareta Liljegren SKAS, Annika Jansson, Angela Olausson och
Maud Joelsson, kommun,

Ej närvarande
Anmält förhinder Anci Loft primärvården

Dagens ärenden
Avvikelsestatistik Q2
SKAS har skickat till kommunen 36 avvikelser under Q2 kring: Otillräcklig information i SAMSA, ex
olika uppfattningar om vårdens insats, olika uppfattningar Bistånd, att man inte läst den information
som givits i Samsa. Läkemedel som inte varit uppdaterade, telefontillgänglighet. Svar på skickade
avvikelser saknas från Skövde.
160 avvikelser har inkommit till SKAS från kommunerna kring: Läkemedelslistor och epikriser saknas
och är felaktiga. Utskrivningsdatum flyttas och ändras ofta, både framåt och bakåt. Patientens behov
och status dåligt uppdaterat vid utskrivning/flytt till annan avd.
Avvikelser till Primärvården kring: Läkarbrist, språkbrist, kompetensbrist, dokumentationsbrist,
felaktiga läkemedelslistor och bristande information.
Avvikelser till kommunen kring: Brister i bemötande – vårdplaneringsteam, utebliven samverkan,
och olika syn på hälso-sjukvårdsavtal/gränssnitt gällande inskrivning i kommunal hälso- och sjukvård.
Trend som kommun ser: Snabba utgångar från sjukhuset, bristande information om patient i SAMSA
och vid ”medicinskt färdigbehandlad”, vem ansvarar för att undervisa/informera patienten och
material? Tendens är att Läkemedelslistor skickas med mer ofta och är korrekta från Lidköping.
Andra kommuner upplever ingen större förbättring/förändring i detta vilket vi även kan se i de
avvikelser som sammanställs. Mätperiod är kanske för kort!
Kort diskussion om hur sommaren varit: Mindre vårdskador under sommaren inom slutenvården.
Datum för utskrivningsklar: ändras ofta, sjukhuset arbetar med frågan. Kommun lyfter problem med
patienter med psykisk ohälsa, att information inte uppdateras i SAMSA, att det helt saknas ibland och
inte dokumenteras förrän patienten ska gå hem, ibland all dokumentation samma dag. Är av vikt att
detta sker tidigt och uppdateras så att kommunen kan planera sina insatser på ett säkert sätt då
patienten ska gå hem. En av anledningarna till att det ibland inte sker beror på att patienter inte
alltid ger samtycke
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Listan med kontaktuppgifter för att skicka avvikelser behöver uppdateras. Närhälsan har tagit över
alla transporter. Alla ser över ”sina” områden och meddelar Annika om eventuella ändringar. Annika
uppdaterar listan och på Vårdsamverkans hemsida.
Diskussion kring avvikelser till Västtrafik, att inga svar inkommer på skickade avvikelser –
kontaktperson efterfrågas. Annika kontaktar västtrafik. Och bjuder in till nästa möte 21 november i
Lidköping

Informationsärenden





Kort genomgång av resultat av mätning kring läkemedelslistor
Kort redovisning av akuta transporter MASar Skaraborg. Rapporten kommer att redovisas till
bl.a. i vårdsamverkan och socialchefsgrupp
Organisationskarta redovisas för Samordnad hälsa vård och omsorg
Egenvård- SKAS arbetar med egenvård, utbildar och informerar. Finns med som en punkt i
checklistan för utskrivning. Det största och återkommande problemet är kunskapsbrister
angående egenvård och att det saknas förståelse för kommunens behov av skriftliga beslut
om egenvård för att kunna säkerställa både vård och omsorg efter sjukhusvistelse

Sommaren



Kort diskussion om hur sommaren varit: Mindre vårdskador under sommaren.
Datum för utskrivningsklar: ändras ofta, sjukhuset arbetar med det, behöver starta
planeringen tidigare, en av anledningarna är ;samtycke, pat. ger inte alltid det.(främst
patienter med psykisk ohälsa) Finns inte samtycke kan patienten inte gå över till
kommunen.

Övrigt
Dags att välja ny ordförande då sittande är inne på andra året. Frågan flyttas till nästkommande
möte.
Inplanerat Möte 6/11 i Lidköping ändras till 21/11 kl 13-16
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Vid anteckningarna
Maud Joelsson Medicinsk ansvarig sjuksköterska Tidaholms kommun
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