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Minnesanteckningar från OLG Söder 2020-06-03
Tid: 13:30-16:00
Plats: KS-salen, Stadshuset i Skövde

Närvarande
Eva-Lisa Karlsson Åsa Breman Åsa Zöögling Ålebring, Robert Tengman, Per Granat, Ewa
Hjerpe, Vanja Arrias, Maria Björck. På skype: Jonna Sandh och Elisabeth Andersson
Ej närvarande: Anna-Lena Skatt, Karin Kanon, Caroline Eng

Gäster
Charlotta Smedberg På skype: Fredrik Sahlin

Dagens ärenden
Minnesanteckningar
Genomgång ok

Presentation av Närsjukvårdsteamens nya arbetssätt
Charlotta presenterade den nya organisationen för Närsjukvårdsteamen och det nya
arbetssättet, Fredrik fanns med på skype.
Ett team för varje närvårdsområde under resp. medicinklinik, utgår från Lidköping och
Skövde, samt ett akutinriktat team som utgår från Skövde.
Bemanningen är i nuläget inte riktigt fullständig. Det ska finnas två sjukskötersketjänster i
varje team och tre läkare kopplade till teamen, en i Lidköping och två i Skövde men även
tillgång till fler specialistläkare för konsultation.
Sjuksköterskorna gör oftast första besök och läkare har möjlighet till hembesök vid behov.
Kontakt med teamen sker via telefon, remissen är inte längre aktuell men kommer det in
remisser så behandlas de. På sikt kommer kontakt via SAMSA att utvecklas. Förutom vid
första kontakten använder teamen SAMSA som tidigare med egen inkorg.
Presentationen bifogas.

Digitala arbetssätt - diskussion
Konstaterade att tekniken för det egna mötet inte var optimal, gick inte att få till en bra
uppkoppling och ljudet sviktade!
Vård-patientmöten och verksamhetsmöten har olika förutsättningar och olika krav på teknik
och kompetens.
 Närhälsan: fungerar bra, jobbar mer med digitala patientmöten och har bra utrustning
för digitala verksamhetsmöten.
 Privata vårdcentraler: spretigt, är begränsade av företagens upphandlingar.
www.vardsamverkan.se/skaraborg
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 Falköping: sjuksköterskorna är inte på banan, svårt att få till tekniken.
 Skövde: är väl rustat för digitala möten bland sjuksköterskor.
 Tidaholm (Anna-Lena hälsar): sjuksköterskorna klarar t.ex. webbutbildningar men är
sämre på digitala möten.
 Sjukhuset: M1 jobbat mycket med digitala möten, även medicinmottagningen,
allergimottagningen och lungmedicin. Användningen av ”Mitt vårdmöte” har ökat med
1300% (10 digitala besök för ett år sedan nu 180 under motsvarande månad!).
Medarbetarna blir mer bekväma med digitala besök och patienterna nöjda – slipper
resor.
Digitaliseringen behöver får fart, HSL-cheferna måste ta del i arbetet.

Pågående forskning




Chalmers
o Erik Eriksson har analyserat alla intervjuer i studien med fokus på samverkan
inom Mobil närvård, kort rapport kommer i juni.
o CHI (Centre for healthcare improvement), Chalmers, har fått i uppdrag av SKR att
undersöka hur den nära vården påverkats av corona/covid-situationen – Vad har
påskyndats? Vad har försvårats? Hur fungerar samarbeten?
Högskolan
o Lina Hovlin har presenterat forskningsplan för studie om patienters och
närståendes upplevelser av vård av hemsjukvårdsläkarteam, etikprövning pågår.

HSL-chefers delaktighet
Förslag att börja nästa termin med en sittning med HSL-chefer, OLG-chefer och
koordinatorer – Vilka ska delta i OLG? Hur koppla till Vårdsamverkan? Hur sprida och
förankra information i verksamheterna?
Koordinatorerna planerar för en träff den 17/9.

Årsberättelse Vårdsamverkan Geriatrik, demens, palliativ vård och stroke
(GDP)
Bifogades inbjudan – inga kommentarer

Post-stroke
Info om strokeutbildning (medskickades med inbjudan).
Jonna hälsar från Björn Severin (läkare stroke) att Post-stroke-checklistan ska användas av
fast vårdkontakt efter strokebehandling. Inom kommun/primärvård ska det göras efter tre
månader.

Info Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)
För tillfället handlar det endast om Covid-19
Jonna rapporterar om covidläget på Skas – stort inflöde av patienter, arbete pågår för att
förstärka upp, ytterligare vårdplatser på pandemiavdelning, uppmanar till distansering.
www.vardsamverkan.se/skaraborg
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Info GDP
 Uppdrag psykisk hälsa – projektledare anställd
 Mobil hemtandvård – pilotprojekt kommer starta i Skövde
 Medicinska vårdplaner – arbetsgruppens arbete har pga corona inte flutit på som
planerat. Vanja och Maria har granskat inkomna MVP och gruppen kommer att fortsätta
till hösten
 Samordnad Hälsa Vård och Omsorg (SHVO) – SIP-utbildningar var planerade under
våren och hösten men har pausats pga corona – information kommer från SHVO om
utbildning till hösten.
 HSV-läkare – det finns en oro på en del ställen för ett förändrat arbetssätt under
Coronatider, såsom att läkaren inte kommer till ssk:ornas arbetsplats och att hembesök
minskas. Viktigt med lokal dialog för att återgå till normalt arbetssätt.
 Corona-avstämning - Rehab PV förbereder för eftervården.

Handlingsplanen
 Inom psykisk hälsa finns planerade projekt.
 Beslutstöd BViS – mätningen oplanerade transporter avslutades innan corona-utbrottet.
Siffrorna sammanställda men inte utskickade än. Resultatet för södra området knappast
bättre än förra årets mätning. Under corona har dock både frågan om BViS och frågan
om vilka som ska till sjukhus diskuterats på olika nivåer.

Övrigt
Samverkansavtalet – avtalet kan inte gälla för Närsjukvårdsteamet (NSVT) i den nya
organisationen. Frågan kommer att tas upp i GDP eftersom avtalet ska revideras innan
årsskiftet.
Dialog behöver föras med kommun, PV och Skas om avtalet och NSVT. Överordnat ansvarig
för NSVT är Stellan Ahlström.

Mötestider hösten - förslag
Tisdag 1/9 kl. 13-16
Tisdag 1/12 kl. 13-16

Bilagor


Presentation Närsjukvårdsteamet

Vid anteckningarna
Maria Björck
Närvårdskoordinator

www.vardsamverkan.se/skaraborg

