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Minnesanteckningar från OLG Söder 2021-02-02
Tid: 14.00-16:00
Plats: Teams
Närvarande
Eva-Lisa Karlsson, Åsa Breman, Carola Låstberg, Elisabeth Andersson, Åsa Zöögling Ålebring, Maria
Olsson, Karin Kanon Margareta Liljegren, Vanja Arrias, Maria Björck.
Ej närvarande: Per Granath, Robert Tengman, Jonna Sandh

Dagens ärenden
Föregående minnesanteckningar gicks igenom
Covid och vaccinationer – laget runt





Vaccinering av patienter och personal pågår, kommunerna har kommit lite olika långt.
Gemensamt för alla är delvis försenade vaccindoser.
Kommunerna hade covid-utbrott före jul, lugnare nu men enstaka utbrott.
Några vårdcentraler beskriver en minskad provtagning, samtliga har färre positiva svar.
Skas upplever svårigheter att kommunicera i SAMSA om vaccinerade patienter – det ska
skrivas i vårdbegäran, instruktion har gått ut.

Oplanerade transporter – reviderad mätmall




Mätning pågår nu i kommunerna
MAS-gruppen ”äger” mätningen, förändringar i mätmallen
Diskussion på mötet om formuleringen ”självklart att skicka in”. Sänder fel signaler till ssk:or.
Praxis ska vara att alltid kontakta läkare för ställningstagande till sjukhusvård, för delaktighet i
primärvården och eventuell åtgärd innan transport, t.ex. röntgenremiss.
o Cheferna i kommunerna tar upp frågan med resp. MAS.

Läkemedelskartläggning – reviderat material







Läkemedelskartläggning har gjorts regelbundet i några kommuner, t.ex. Töreboda och
Lidköping och sporadiskt i en del kommuner.
Materialet har uppdaterats, frågorna tydliggjorts och läkemedelslista samt länkar aktualiserats.
Ingela Larsson, närvårdskoordinator i norra, har gjort en studie (masteruppsats) om användning
av olämpliga läkemedel enligt uppgifter i Bpsd-registret. Den visar, liksom andra mätningar att
användning av olämpliga läkemedel och polyfarmaci bland äldre är stor.
Ingela kommer att berätta om sin studie och kartläggningsmaterialet kommer att presenteras för
Vårdsamverkan geriatrik (GDP) 19/2.
Önskemål att kartläggningen görs gemensamt i alla kommuner i Skaraborg.
Kan ge underlag för att uppmärksamma onödig användning av olämpliga läkemedel och stöd
för läkemedelsgenomgångar.

Närsjukvårdsteamen (NSVT) – kommunikationsplan – hur har det gått?


Enligt projektledare Lotta Smedberg:
o Dialogmöten i alla tre närvårdsområden
o Info till alla OLG
o Info till ledningsgrupp Närhälsan och Privata VC
o Ssk:or i teamet från olika verksamheter fungerar som ambassadörer för teamet
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o NSVT fått ökat antal uppdrag – från fler vårdgivare (PV, kommuner, ambulansen,
akutmottagningen, mottagningar/avdelningar Skas)
Lotta kommer gärna åter till OLG för att få synpunkter och önskemål från verksamheterna
o OLG föreslår att ett besök är lägligt efter att NSVT utvärderat den första tiden efter
omorganisationen

Erik Eriksson – Covid-19-pandemins effekter på Nära vård, SKR-rapport



Bildspel om resultatet bifogas
Hur tar vi gemensamt ansvar för att inte tappa bort den sista frågan? ”Hur ta tillvara på det som
fungerar bra?”

Lärande nätverk – planering för våren





Nätverk stroke
o Uppstartsmöte 11 mars
o Förfrågan om att utse representanter har gått ut – PÅMINNELSE KOMMER!
Nätverk Palliativ vård
o Inspirationsdag 6 maj
Nätverk Demens
o Lokala träffar i resp. närvårdsområde
o Inspirationsdag till hösten
Nätverk Mobil närvård
o Planeras till slutet av våren

Uppdragsbeskrivningar ses över i styrgruppen


Uppdragsbeskrivningar kvar tills vidare – inväntar Strategisk plan och Färdplan Nära vård

Ordförandeskap OLG





Per Granath har lämnat över OLG-representation till Carola Låstberg
Diskussion om framtida ordförandeskap
o Ingen frivillig aspirant
o Koordinatorerna inflikar att de står för beredning, utskick och minnesanteckningar
Vem är länk till Vårdsamverkan geriatrik (GDP)?
o Per var en naturlig länk såsom ordförande i GDP
o Ser olika ut i övriga OLG med deltagare i GDP
Åsa Zöögling Ålebring axlar ordförandeskapet för nästa OLG den 7/4

Stående punkter
Info Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) och Vårdsamverkan geriatrik (GDP)
 Lathunden för informationsöverföring demens, bifogas
o Presenteras i GDP 19/2
o Ersätter inte ordinarie riktlinjer för informationsöverföring i SAMSA – är ett
komplement för att få med rätt information
o Vårdgivare behöver se över lokala rutiner för vem som tar emot informationen
Lägesrapport Mobil närvård
 Samverkansavtalet – reviderat förslag, bifogas
o Presenteras för GDP 19/2
o Inaktuell text tas bort eller uppdateras för att överensstämma med motsvarande på
vårdsamverkans hemsida
o Ny revidering ska göras när nytt Hälso- och sjukvårdsavtal är färdigt
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Palliativa teamet
o Mobilitet och samverkansavtalet/lathund för avtalspatienter diskuterades
o Förslag att teamet bjuds in till OLG efter att samverkansavtalet är antaget av GDP

Handlingsplanen
 Beslutsstöd BViS – hur bedrivs arbetet i verksamheterna?
o Skövde:
 Ny organisation – beslutsstödet är mer känt i verksamheterna
 Bättre läkarmedverkan
o Falköping och Tidaholm:
 Används men kan säkert bli bättre
o Covid-patienter från säbo till AM
 Finns ingen statistik för närvarande – men en fundering kring om fler äldre
skickas till sjukhus vid covid-symtom nu än under våren
 Enligt senaste dialogmöte om covid påpekas att ”Rapport från infektionsläkare
på APT att alltför många patienter från SÄBO och HSV fortfarande skickas in
med otillräcklig klinisk information”
 Hur får ssk:or, läkare och omvårdnadspersonal stöd i svåra samtal och
bedömningar när de möter oroliga patienter och närstående?
Rekrytering och kontinuitet
Nya målgrupper
Psykisk ohälsa hos äldre
 Hur går arbetet?
o Konstaterar att stor satsning pågår…
o Tidaholms VC har startat äldremottagning, ingår kurator i teamet. OLG vill gärna höra
mer om detta!

Övriga frågor




Robert Tengman kommer att utgå från OLG, oklart med ersättare från privata VC i Skövde
Annika Svensson från Centralhälsan kommer att delta tills ersättare är utsedd för privata VC i
Falköping
Vanja Arrias blir ny chef för Närhälsans VC i Stenstorp, kommer att sluta som
närvårdskoordinator men vara kvar i beredningen till Styrgrupp Vårdsamverkan. Rekrytering
för ersättare som koordinator pågår

Mötestider
Onsdag 7/4 kl. 13.30-16 – digitalt
Tisdag 1/6 kl. 13.30-16 – vi hoppas på fysiskt möte


Förslag att fortsätta med digitala möten i OLG men att minst ett möte per termin är fysiskt och
då bjuds eventuella gäster in.

Bilagor





PP - Erik Eriksson – Covid-19-pandemins effekter på Nära vård, SKR-rapport
Förslag reviderat samverkansavtal
Lathund för informationsöverföring demens
PP minnesanteckningar

Vid anteckningarna
Maria Björck/
Närvårdskoordinatorerna
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