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Uppdrag

1.

Presentationsrunda
Presentationsrunda då alla inte tidigare har träffats.

2.

Nationellt vårdprogram Palliativ vård
Marie som är SIMBAs representant i regionalt cancercentrums (RCC) nätverk
informerar utifrån bifogad PP-presentation om att det tagits fram ett nytt
förslag till nationellt vårdprogram för palliativvård som är ute på remiss och
SIMBA har möjlighet att svara på remissen. Marie undrar hur vi ska arbeta
med information och kommunikation om det nya vårdprogrammet samt
utbildning och samverkan för ökad följsamhet till vårdprogrammet och
därmed ökad kvalitet på den palliativa vården.
Den palliativa vården består av en allmän del, på primärvårdsnivå och en
specialiserad del, på specialistnivå. Dialog behöver föras kring hur regionen
och kommunerna samverkan utifrån de olika nivåerna och legala ansvar för
hälso- och sjukvårdsinsatser.
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Utvecklingsgruppen enas om att första steget bör vara att försöka skapa den
arbetsgrupp som utvecklingsgruppen ville tillsätta för två år sedan men som
SIMBAs samordningsgrupp ställde sig tveksam till. Ärendet återaktiveras.
Där till finns en pågående dialog kring ansvarsfördelningen för hälso- och
sjukvårdsinsatser inom SIMBA.
3.

Palliativregistret
Marie informerar också om Socialstyrelsens nationella mål för den Palliativa
vården med utgångspunkt i Svenska Palliativregistret och undrar hur vi
arbetar med dem. I SIMBAs handlingsplan finns måltal för den Palliativa
vården, men de är inte helt överensstämmande med de nationella målen. Vid
revision av handlingsplanen behöver dialog föras kring de nationella målen.

4.

Rapport från regional arbetsgrupp Palliativ vård för patienter som
vistas i hemmet
Noomi lyfter att en regionalgrupp med representanter från både
kommunerna och regionen, ledd av Jan Carlström från regionen, har tagit
fram en rapport kring den palliativa vården som innehåller en kartlägg kring
över nuvarande samverkan samt förslag till vidareutveckling av samverkan
kring den palliativa vården. Rapporten bifogades dagordningen till dagens
möte.

5.

Uppföljning av Mobilt palliativt team
Noomi informerar om att det är dags att utvärdera den samverkansrutin som
tagits fram mellan Kungälvs sjukhus mobila palliativa team, vårdcentralerna
och den kommunala hälso- och sjukvården. Samarbetet sker i projektform då
kommunerna vill utvärdera samarbetet innan permanent beslut tas om
samverkansformerna. Dock har SIMBAs samtliga kommuner genom beslutet i
samordningsgruppen ställt sig bakom att arbeta utifrån samverkansrutinen
under projekttiden.
Dialog förs kring det primärkommunala ansvaret i hälso- och sjukvårdsfrågor
jämte regionens ansvar.
Det som kommer fram i utvärderingen får ligga till grund för det mer
permanentat beslutet för samverkans- och samarbetsformerna kring
patienter som behöver specialiserad palliativ vård.
I dialogen säger undertecknad att Anna Nergård i sitt slutbetänkande kring
den Nära Vården lyfter att det är viktigt att säkerställa att resurser och
medicinteknisk utrustning kan följa med ut när vården flyttar hem samt att
lokalerna vården bedrivs i är ändamålsenlig för bibehållen kvalitet och
patientsäkerhet.

7.

Övrigt
Uppföljning av mobil närvård Undertecknad informerar om att v.42-43
kommer den sedvanliga uppföljningen att äga rum. Uppföljningen ställdes in i
våras på grund av Coronautbrottet. Plan för uppföljningen bifogas
minnesanteckningarna.
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