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Uppdrag

1.

Samverkansavtal
Det har i gruppen funnits olika uppfattningar kring de beslut som tagits gällande
samverkansavtalen, vilket medför att avtalet gås igenom vid dagens möte och
revideras utifrån de konsensusbeslut som tas i samverkan. Primärvården tycker
det av avtalet ska framgå vad som förväntas av hemsjukvården samt att hur
hemsjukvårdsläkarens arbete organiseras inte bör ingå i ett samverkansavtal.
Kommunrepresentanterna tycker det är viktigt att kravet på mobilitet,
tillgängliget och möjlighet till mobil tillgång till journaluppgifter kvarstår.
Dialog förs även kring hantering av avvikelser där man enas om att i första hand
ska dialog föras mellan berörd kommun och vårdcentral. Nästa steg om inte
ärendet löses blir att lyfta ärendet till samordningsgruppen.
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Kvarstår olöst ärende har kommunen möjligheten att lyfta ärendet till
vårdvalskontoret.
I avtalet skrivs in att avvikelser i första hand ska hanteras mellan berörda
parter.
Det finns en viss oro hos kommunrepresentanterna och sjukhusets
representant att det goda samarbete som etablerats under projekttiden och
som medfört ökad vårdkvalitet för berörd målgrupp inte upprättshålls om
övergången till förvaltning medför att arbetssättet förändras.
Karin Fröjd från koncernkontoret är angelägen om att få till sig hur arbetet med
hemsjukvårdsläkarteamen fungerar. Om syftet med hemsjukvårdsläkarteamen
inte uppnås får koncernkontoret föra dialog kring eventuella förändringar i det
fortsatta arbetet.
2.

Uppföljning
Alla patienter som har hemsjukvårdsläkaren eller närsjukvårdsläkaren och där
med tillhör hemsjukvårdsläkarteamet eller närsjukvårdsläkarteamet kommer
att följas upp under februari-mars via beslutad uppföljningsmall. En fördjupad
analys kommer sedan att genomföras av de ärenden som medfört behov av
insatser på Alingsås lasarett.
Dialog för även kring fördjupa uppföljningen ytterligare genom att hämta
statistik från Medrave (?).Björn och Tomas får i uppdrag att ta fram förslag på
lämpliga parametarar att följa till nästa möte.
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