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Minnesanteckningar NOSAM arbetsgrupp Äldre
Datum 2019-09-03
Närvarande: Linn Wik, Anna Rindeskär, Ulla Wessman, Helen Ström, Camilla Sjögren, Inger
Apelskog Hülphers, Rickard Oscarsson, Susanne Vallgren.
Tid: 13.00-15.30
Mötespunkter:
1. Representation i arbetsgrupp Äldre:
Konsensus råder om att det är bra om samtliga vårdcentralchefer finns representerade i
arbetsgrupp äldre. Beslut fattas därav att de fortsätter närvara vid kommande möten.
Information om när resterande möten kommer hållas finns längst ner i
minnesanteckningarna.
2. Nuläge SIP/planeringsmöte
I genomgång utförd av biståndsenheten av aktuella planeringsmeddelande i SAMSA såg man
att det generellt finns en fast vårdkontakt angiven men inget mer står antecknat om tillstånd
eller förlopp. Vårdcentralernas (VC) upplevelse är att det har haltat under sommaren.
VC:s upplevelse är att förplaneringsmötena (Skype-mötena) som hålls idag mellan äldresjuksköterska och hemsjukvårdens sjuksköterska är ett bra forum för gemensam
verksamhetsplanering. Planeringsmöten där den enskilde deltar hålls inför hemgång av
vårdplaneringsteamet men där har vårdcentralerna i dagsläget inte varit representerade.
Planeringsmöte bokas i de fall den enskilde har behov av utökade insatser i samband med
hemgång från sjukhus.
VC upplever det problematiskt att sjukhuset idag inte dokumenterar tillräckligt med
information om det behövs sjukvårdande insatser vid hemgång.
Önskvärt att göra ett försök till att öka närvaron från VC på planeringsmötena av
äldresjuksköterska. För att se vad för nytta som kan upplevas från primärvården respektive
bistånd och hemsjukvård. Förslag att äldresjuksköterska från vårdcentralen och
sjuksköterska från hemsjukvården fortsatt har förplaneringsmöte via Skype, men med det
utökade syftet att sålla bland de aktuella ärendena och prioritera vilka planeringsmöten
äldresjuksköterska sedan ska/bör vara med på.
Beslut: Förplaneringsmötena (Skype-mötena) hålls fortsatt mellan äldre-sjuksköterska och
sjuksköterska från hemsjukvården. VC bedömer vilka planeringsmöten de ska vara med på
genom förplaneringsmötena. Anser VC att de saknar tillräckligt med information i SAMSA
från sjukhusets håll så efterfrågar de informationen (likt vårdplaneringsteamet gör idag).
Såväl vårdcentralens och hemsjukvårdens respektive professioner gör en bedömning om
den ska vara med på planeringsmötet eller inte. Beslutet om att närvara alternativt inte
närvara vid planeringsmötet ska dokumenteras i planeringsmeddelandet i SAMSA.
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Förtydligande gällande begreppen planeringsmöte och förplaneringsmöte (Skype-möte)
följer nedan:
Planeringsmöte; möte med den enskilde där idag vårdplaneringsteamet är representerade
(biståndshandläggare, sjuksköterska från hemsjukvården, rehab från hemsjukvården).
Planeringsmöte sker oftast via Skype och vid behov genom fysiskt möte.
Förplaneringsmöte (Skype-möte); ett möte mellan äldresjuksköterska från vårdcentralen och
hemsjukvårdens sjuksköterska som hålls via Skype där aktuella patienter i SAMSA gås
igenom.
3. Inför nästa möte:
Helen Ström bjuder in Maria Taranger och David Gembäck till nästa arbetsgrupp äldre
förutsatt att vårdcentralcheferna har bekräftat att de har möjlighet att närvara vid nästa
möte.
Nästa möten för arbetsgrupp Äldre är inplanerade:
191015 kl. 09.00-12.00 i konferensrum Jeriko
191113 kl. 13.00-15.30 på Capio VC
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