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Märker av att det är mer avancerad hälso- och sjukvård som personalen ska utföra efter
utskrivning från slutenvården.
Rehab nordväst Solna

Nya ersättningar från årsskiftet. Ingen ersättning för möten om patienter, dvs där patienten inte
är närvarande.
Omvårdnadsförvaltningen

En grupp med representanter från primärvårdsrehab, avdelningen för myndighetsutövning och
hemtjänst kommer att se hur vi kan samverka för att ge äldre bästa möjlighet till självständighet.
Samverkansrutinen avseende nutrition (undernäring) ska följas upp under året. Det kommer
därför att skickas ut en enkät i augusti till alla berörda verksamheter. På nästa samverkansmöte (i
september) kommer resultatet att presenteras samt diskussioner att föras.
Vår gemensamma webbsida, där alla samverkansrutiner finns, ska uppdateras. Syftet är att göra
sidan mer användarvänlig dvs att det ska bli lättare att hitta de rutiner som gäller för respektive
verksamhet/yrkesgrupp.
I och med att Solna stad har fått nya telefonnummer så har den gemensamma demensbroschyren
uppdaterats. Det finns inga nya, upptryckta broschyrer utan den nya versionen finns på den
gemensamma webbsidan. Än så länge har bara den svenska versionen ändrats.
Här finns broschyren
https://www.solna.se/Global/Familj%20och%20omsorg/%c3%84ldreomsorg/Kvalitet,%20up
pf%c3%b6ljning%20och%20utveckling%20inom%20%c3%a4ldre%20och%20funktionshinderomsorgen/V%c3%a5rdsamverkan%20i%20Solna/Minnessv%c3%a
5righeter%20och%20demenssjukdom%20ny.pdf

Samverkansmötet i februari hade tema delegering. Deltagare från hemtjänst och primärvården
diskuterade nuvarande delegeringsrutin i grupper. På mötet togs beslut att blanketten
”Delegeringsbeslut” ska skrivas på av verksamhetschef/driftledare på hemtjänsten inför att en
personal ska få en delegering från vårdcentralen. När sjuksköterskan tagit beslut att delegering är
aktuell kopieras dokumentet och skickas med personal tillbaka. Rutinen är justerad och finns att
nå på www.solna.se/vardsamverkan. Direktlänk:
https://www.solna.se/Global/Familj%20och%20omsorg/%C3%84ldreomsorg/Medicinskt%20
ansvarig%20sjuksk%C3%B6terska/V%C3%A5rdsamverkan/Samverkansrutin%20delegering%2
0(2).pdf
Viktigt att rätt förutsättningar finns för att hemtjänsten ska kunna överlämna läkemedel på ett
patientsäkert sätt. Aktuell läkemedelslista samt signeringslista måste finnas hemma hos patienter
för att hemtjänsten ska kunna utföra den delegerade uppgiften.
Under året ska samverkansrutinen för SIP uppdateras. Utgångspunkt för uppdateringen är de
synpunkter som kom upp på samverkansmötet i höstas. Eventuellt kommer uppdateringen att
ske i samverkan med socialförvaltningen.
Danderydsgeriatriken

Vårdval geriatrik är uppskjutet.
Flytten till Sollentuna är framflyttad till 2019. Administrationen, Minnesmottagningen,
Osteoporosmottagningen och paramedicinska enheten kommer att flyttas inom nuvarande
område.
Jakobsbergsgeriatriken

Märker av att patienterna är sjukare idag än tidigare.

Kommande förändringar i samband med lagändring gällande
utskrivning från slutenvården
Kristina berättade om den nya lagförslagsändringen. Hon redogjorde för de förändringar som
med största sannolikhet träder i kraft 1 januari 2018, se separat ppt. Arbetsgrupper har bildats
(för Stockholms kommuner och landstinget) för att göra lokala överenskommelser så att
övergången från dagens system blir hanterbart.
Styrgruppen beslutade att bilda en arbetsgrupp, under ledning av Kristina, som ska se över
samverkansbehovet i Solna utifrån lagändringen.

Rapport från pågående projekt/arbetsgrupper
Sara och Cecilia redovisade sammanställning från senaste enkätundersökningen avseende SIP, se
separat ppt-presentation.

Idéer/förslag på nya projekt/arbetsgrupper
Styrgruppen beslutade att tillsammans ta fram rutiner för fallprevention. Sara Ravén kommer att
hålla i arbetet som genomförs under hösten. Mer information för att sätta ihop en arbetsgrupp
skickas ut på mail inom kort. Arbetsgruppen ska bestå av representanter från alla berörda
verksamheter och yrkeskategorier. Viss ersättning kommer att betalas ut till deltagande
verksamheter.

Nästa mötestid
Nästa styrgruppsmöte blir 22/11 kl. 15-17 i Solna stadshus, plan 7.

