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1.

Vårdprocessmöte RCC 5 november
Marie återkopplar från möte utifrån bifogad PP-presentation.
Marie säger att RCC håller på att ta fram ett förslag till regional medicinsk
riktlinje utifrån det nationella palliativa vårdprogrammet. Dialog har förts
kring möjligheterna att ta fram riktlinjen i samverkan. Åsa informerar om att
inom ramen för den regionala strukturen för kunskapsstyrning pågår dialog
kring kommunernas möjligheter och förutsättningar att ingå i framtagningsoch beslutsprocesser gällande regionala medicinska riktlinjer och
konsekvenser av detta. Frågan bedöms vara komplex.
Checklista för trygghetsordinationer
Marie vädjar om att alla vårdcentraler utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv
använder den nya checklistan för trygghetsordinationer, vilket för närvarande
inte är fallet.

√

2

Undertecknad informerar om att den nya checklistan varit uppe på agendan
på samtliga NO-gruppmöten under våren. Tina föreslår att vi tar upp den igen
på NO-gruppmötena i januari då risken är stor att denna information tappades
i våras när allt fokus låg på hanteringen av pandemin.
2.

Palliativ vård
Remissvar utifrån revidering av planen för palliativ vård
Noomi informerar om det remissvar Kungälvs kommun gett gällande
revisionsförslaget till nationellt vårdprogram för palliativ vård. Kungälvs
kommuns bedömning är att det i dagsläget är svårigheter att följa
vårdprogrammet utifrån kompetens och resursnivåer inom kommunen. AnnCharlotte säger att Tjörns kommuns remissvar är i linje med Kungälvs. AnnSofi säger att Ale inte skickat in något remissvar men delar Kungälvs och
Tjörns uppfattning.
Ulrika undrar om vi inte kan se detta som en möjlighet att föra dialog kring
förutsättningarna för samverkan för att kunna följa vårdprogrammet?

3.

Mobil närvård
Johanna presenterar resultatet av hösten uppföljning utifrån bifogad PPpresentation. Representanterna kan konstatera att antalet individer som fått
vård och behandling på Kungälvs sjukhus är färre denna gång än under
föregående uppföljningsperioder. Likaså är andelen patienter som fått
behandling på rätt vårdnivå högre denna gång än vid någon av de föregående
mätningarna. Vårens Coronapandemi har medfört en utökad samverkan och
utökat samarbete mellan kommunens och regionens verksamheter vilket
representanterna tror resultatet avspeglar.
Ann-Charlotte lyfter att hon tycker det är bekymmersamt att kommunerna
inte använt VISAMs beslutsstöd i mer än 25% av ärendena och säger att här
har kommunerna en hemläxa att ta tag i.

4.

Mötestid för år 2021
Följande mötestider för nästa år fastställs:
26 januari
Kl. 13:00-14:30
27 april
Kl. 13:00-14:30
07 september
Kl. 13:00-14:30
16 november
Kl. 13:00-14:30

5.

In- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Dialog förs kring den senaste regionala statistiken.
Tiden som utskrivningsklar har sedan i februari en nedåtgående kurva från 2,0
dagar till 0,7 dagar i oktober.
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Representanterna tror följande bidragit till den nedåtgående trenden:
• Alla samverkanspartners arbetar mer effektivt
• Färre operationer som kräver rehab på korttid eller SÄBO innan
återgång till hemmet har minskat behovet av korttidsplatser
• Färre antal patienter önskar komma till SÄBO/korttids utan under
rådande omständigheter känner de sig tryggare hemma, vilket ökar
kommunernas möjlighet att ta hem snabbare.
6.

Regional riktlinje för SIP
Jessica Ek, regional SIP-samordnare, informerar om den reviderade riktlinjen
utifrån bifogad PP-presentation samt tankarna kring delregional
implementering.

7.

Övrigt
Samverkan kring NSVT
Susanne undrar hur arbetet går avseende samverkan kring NSVT på Kungälvs
sjukhus. Tina säger att arbetsgruppen kommit så långt att de vid nästa möte
ska tas fram förslag till samverkansavtal som kan börja gälla när de juridiska
delarna kring det primärkommunala hälso- och sjukvårdsansvaret är utredda.
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