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Minnesanteckningar från OLG Söder 2020-02-05
Tid: 13:30-16:00
Plats: Köpmannen, Stadshuset i Skövde
Närvarande
Åsa Ålebring, Eva-Lisa Karlsson, Ingrid Wikstrand, Per Granat, Eva Olofsson, Anna-Lena
Skatt, Maria Björck, Karin Kanon, Caroline Eng
Ej närvarande
Åsa Breman, Vanja Arrias, Ewa Hjerpe, Jonna Sandh

Dagens ärenden
Deltagare i OLG-gruppen
Jonna Sandh (ersätter Hans Halén), Eva Olofsson (ersätter Elisabeth Andersson under våren)
Lägesrapport Mobil Närvård
Omorganisation gällande närsjukvårdsteamen pågår.
Skövde utökar med ny hemsjukvårdsläkare. I Falköping görs en förändring i HSVläkarbemanningen, för Centralhälsan har en ny läkare börjat. Tidaholm ingen förändring.
Svårt att få till nätverksträffar
Svårt att få medarbetare att komma till träffar. Viktigt att personer med ett uppdrag får
möjlighet att delta. Lärande nätverk är en bärande del i vårdsamverkan och mobil närvård och
är en del av kunskapsutbytet. Redovisning av nätverkens arbete till nästa OLG.
Uppföljning Handlingsplan
Genomgång av handlingsplanen och PDSA-hjulen från grupparbetet som gjordes under
gemensamt OLG hösten 2019.
PDSA Nya målgrupper
Konstateras att arbete med psykisk ohälsa behöver följas upp. Pågår det systematiskt arbete
med psykisk ohälsa hos äldre i övriga kommuner? Stämma av med OLG Norr och Väster.
PDSA Rekrytering och kontinuitet
Behovet av geriatrisk kompetens är stort och kommer i samband med omställningen att öka.
Omorganisationer, framför allt inom sjuksköterskeområdet i Skövde och Falköping, kommer
medföra en översyn av olika kompetenser. Uppföljning i OLG.
PDSA Beslutstöd BViS
Huvudsakliga förbättringsområdet i södra OLG, liksom man beslutat i västra OLG (frågan
lyfts i norra OLG om att göra samma prioritering?) Användandet av BViS finns med i
pågående mätning ”Oplanerade transporter”
Övrigt handlingsplanen
Diskussion kring att involvera verksamhetsnära chefer. Kommunernas HSL-chefer är viktiga
för att leda, sprida och förmedla arbetet med mobil närvård och omställningen av vården. En
träff med enhetschefer och avdelningschefer i kommunerna planeras.
www.vardsamverkan.se/skaraborg
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Checklista ”Mobil hemsjukvårdsläkarteam” presenteras. Används som diskussionsunderlag
på samverkansmöten. Bifogas.
Redovisning Mål och mått
Genomgång
Digitala vårdmöten
Tas upp på nästa möte
Rutin direktinläggning
Antagen, har börjat gälla från v 6.
Kvalitetsgranskning medicinska vårdplaner
Arbetet pågår i arbetsgruppen.
Information forskning Chalmers
Intervjustudie av Erik Eriksson, Chalmers pågår. Erik kommer till nästa koordinatorsträff för
att presentera preliminära resultat.
Nätverksträff Mobil Närvård maj 2020
Information om planerad träff.
Övrigt
Påminnelse om att samverkansavtalet mobil närvård behöver förankras i alla verksamheter.
Bifogas.

Bilagor



Checklista hemsjukvårdsläkarteam
Samverkansavtal mobil närvård

Vid anteckningarna
Caroline Eng
Maria Björck
Närvårdskoordinatorer
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