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Minnesanteckningar samverkansmöte SÄBO och Capio 
Legevisitten 18/11 

 Presentation av nya runt bordet

 Minnesanteckningar föregående möte

Kort repetition och avstämning av minnesanteckningar från förra samverkansmötet.

 Vaccination höst 2019

Jim Dahlin är ansvarig för vaccinationshanteringen från Legevisitten. Alla 
verksamheter har beställt och vaccination skickas ut denna eller nästa vecka.

 Avstämning av samverkansavtalet & Nödlägesberedskap- ex brand i 
samverkansöverenskommelsen

Läkarna ute i verksamheten behöver kort info om brand och nödberedskap i de 
verksamheter de arbetar. Ansvaret ligger på läkare att fråga om info.

 Ej HLR

Tar läkaren ställning ute i verksamheten rörande ej HLR, sker dokumentation enligt 
rutin? Återkoppling från verksamheten, de flesta har detta på banan men inte riktigt 
alla. alla fem sidor från underlaget behandlingsbegränsning ska skrivas ut från TC. Det 
är läkare som fattar beslut om ej HLR i samråd med, i första hand patienten när den har 

beslutsförmåga, i annat fall kan anhörig vara samrådande.

Vid ambulanstransport vill många gånger förare få kopia av ej HLR bedömning. Det 
går bra att kopiera beslutet så får de information som underlag.

 Stickprov lugnande ordinationer, vb-ordinationer /gjorts en underökning av MAS 
Sollentuna

En punktprevalensmätning har skett 2018 och 2019 där verksamheterna själva har fått 
svara, utskick i quest. Det finns många intressanta resultat att titta vidare på för flera 
verksamheter. En ny mätning sker i slutet av 2019, sedan skickas resultatet ut till 
veksamheterna.

 Läsbehörighet Take Care,

Flera verksamheter har svårighet att få tillgång. Ta ny kontakt med Anna Skanz, det 
var strul i samband med att Legevsitten blev Capio, men nu är allt igång igen.

 LMG ny rutin med prover

Rutinen ligger inom kort på Säbo-portalen (Anna kollar) Läkare återkopplar vilka 
prover de vill göra och vad som behöver ske innan läkemedelsgenomgång. 
Läkemedelsgenomgång ska alltid innehålla hembesök!
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 Telefon nr ssk dag + jourtid  

Det är viktigt att lämna nya nummer till ssk alla tider på dygnet till 

läkarorganisationen. Maila Anna Skanz. 

 Jul och nyår 2019 

Många röda dagar, viktigt att alla boenden får någon tillgång till läkarrond, planering 

sker i samverkan med verksamhetens läkare. Läkares semesterplanering läggs ut på 

säbo portalen. (vikarieschema vid jul och nyår) 

 Ny org av läkarorganisationen 

Det finns ett förslag från Regionen att läkaransvaret ska läggas ut på vårdcentralen 

med komplement 1177. Frågan är om kommunen och läkarorganisationen kan 

sammanställa en skrivelse som tydliggör kvalitetsbristen i detta förslag, om Anna från 

Legevisitten skriver kan MAS stämma av vilka verksamheter som vill skriva under.  

 VISAM 4:e december,  

eftermiddag sker utbildning i beslutsstödet. Anmälan via länk som vanligt 

sollentuna.se/anmalan. Vid utbildning kommer även saturationsmätare lämnas ut, en 

per verksamhet.  

 PKC (palliativt kunskapscenter) 

Sista utbildningsdagen kommer ”diplomdelning” vara kl 14, chefer är väldigt 

välkomna, kom ihåg att anmäla även legitimerade. Även läkarorganisationen kan 

nyttja utbildningarna på PKC. 

 Sängar (Petra) 

En investering kommer ske under slutet av året. Alla verksamheter behöver 

återkomma till Petra, via mejl denna vecka, för att få en avstämning i hur det ser ut i 

verksamheten och återkommer där efter med hur många sängar respektive verksamhet 

får.  

 Silviacertifiering 

Hela SÄBO-läkarorganisationen kommer certifiera sig i februari/mars 

 Avvikelsehantering 

Legevisitten har ingen tidsangivelse för när de återkommer, vid avvikelser som rör 

patienter brukar dessa ske per telefon och post. Inga personuppgifter via mejl. Övriga 

avvikelser kan skickas via mejl, då kommer även återkoppling på mejl. Några 

avvikelser har rört kontakt med jour, då har det visa sig att man ringt ett gammalt 

nummer (byttes i maj 2019) viktigt att ha aktuella telefonnummer i telefoner och på 

papper.  

 Övrigt  

Ett antal inköp av medicinteknik har gjort för stimulansmedel. Bland annat har Nytrop 

fått en bladderscaner, vid behov kan denna lånas ut men sker det så måste det vara 

tydligt med vart/vem och hur.  

Förslag på inköp: otoskop 

Kommer någon på annat så kontakta Ida, det rör inköp av större inventarier inga 

löpande kostnader eller förbrukningsvaror.  

 


