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Minnesanteckning från  

Chefsgrupp träff 4 Trygg hemma  
Tid och plats 

Kiruna 2015-04-15 

Närvarande 
Birgitta Salomonsson, 
verksamhetsutvecklare, Närsjukvård 
stab 
Karin Sundström utvecklingsledare 
kommunförbundet, Norrbotten. 
Nina Stålnacke utvecklingsledare 
kommunförbundet  
Norrbotten 
Stefan Wikström, 
verksamhetsutvecklare, Kiruna 
kommun 
 

Anne Kotavuopio Jatko, Lena 
Ekström, Katarina Kalla, Carina 
Partapuoli, Marina Stålnacke, Anneli 
Granmyr, Maria Rutfors, Robert 
Rehnblom, Maarit Palomaa, 
Margareta Stålnacke, Agneta Niemi, 
Eva-Maria Labba och Inga-Lill 
Modig 

 
  

Introduktion 
 

 Har Du bestämt dig? En mycket viktig fråga att ställa sig för att lyckas 
med detta arbete  

 Från förra gången, genomgång med personalen;  
Fast vårdkontakt, SIP- vad är anledningen till att vi ska göra SIP?  
Visa gärna kortfilmen www.psynk.se/sip på en arbetsplatsträff 

 Genomgång syftet – chefsguppens och arbetsgruppens 
 Leder förändringsarbetet verkligen till förbättring ? 

Hobby nivå, Kosmetisk nivå, Transformativ nivå 
För att lyckas ska förändringen (nå en transformativ nivå) så krävs det  
omvandling av hela systemet. Förändringarna sker systematiskt och 
upprepas gradvis 
Rutiner, policies, regler, uppföljning, beteende behöver omvandlas.  
  

Agenda 
 Reflektioner sedan sist 
 Svar på frågor från arbetsgruppen 
 Följsamhet till arbetsprocessen -processmått 
 Resultat –resultatmått  
 Utbildning chefer, rapporter i Meddix, Senior alert, Kvalitetsportalen 
 Kick off med Haparanda 
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Frågor och svar 
 Fokuspersoner identifierade inom slutenvård. Hur ser vidare 

handläggning i öppenvården ut? 
Svar: Verksamhetsledare/enhetschef inom htj kvitterar 
utskrivningsmeddelande och ger information till hemsjukvården (tar ut en 
kopia). Ansvariga distriktssköterskor kvitterar utskrivningsmeddelandet på 
HC.  
Om det inte framgår i utskrivningsmeddelandet om fokuspersonen är 
hemsjukvårdspatient så ansvarar HC för att kontrollera detta.   
Om fokuspersonen inte är hemsjukvårdpatient ansvarar HC för att vid behov 
göra riskbedömningar, kalla till en SIP, utse en fast vårdkontakt och utföra 
en läkemedelsgenomgång. Är det en hemsjukvårdspatient skall 
hemsjukvården kalla till en SIP och utse en fast vårdkontakt samt utföra 
eventuella riskbedömningar och utföra phase 20 som underlag till 
läkemedelsgenomgång. 
 Socialpsykiatri/hemtjänst– Vet inte alltid var personen hör hemma 

(närpsykiatri eller primärvård) Hur ska ansvaret tydliggöras på ett bättre 
sätt? 

Svar: Personen ska alltid erbjudas en SIP till vid överlämnandet. Enhetschef 
och kontaktperson htj bör delta vid SIP.  
Vid osäker het ska HC kontaktas i första hand. Om primärvården har 
ansvaret så framgår det i journalen. Kontaktperson från hemtjänsten 
kontaktar sjuksköterskan i hemsjukvården som i sin tur kontaktar 
hemsjukvården via ”vårdgrannetelefonen”.  Socialpsykiatrin? 
 Hemtjänsten upplever osäkerhet /okunskap kring personer med 

psykiatrisk bakgrund. Viktigt med tydlighet kring när/vem som ska 
kontaktas 

Svar: Detta ska tydliggöras vid SIP. Enhetschef och KP inom hemtjänst bör 
därför delta vid SIP. Närpsykiatrin kan stötta vid behov av 
kunskapsöverföring i enskilda ärenden. 
 Biståndet –vem ska de kontakta vid hc när pat inte är 

hemsjukvårdspatient? 
Svar: De kan ringa på vårdgrannetelefon på Malmen och Graniten och be 
att få tala med dsk.  
 Hemtjänst –När kunden inte har hemsjukvård kan htj få tillbaka ärendet 

från vissa dsk (personbundet) inom hemsjukvården, till hälsocentralen får 
de stå i telefonkö mer sällsynt att de kontaktar 1177. Är det rimligt att 
bolla tillbaka till hemtjänsten då de kontaktar hemsjukvård? 

Svar; Viktigt att det syns på dagsplaneringen om det är en hemsjukvårds- 
patient eller om det är HC patient, detta ska genomföras när det nya 
systemet är i  full drift. I väntan på att detta ska kontaktpersonen? kontakta 
verksamhetsledaren för att kolla om det är en hemsjukvårdspatient eller inte. 
Är det en hemsjukvårdspatient tar hemsjukvårdens sjuksköterska över 
ärendet om det inte är en hemsjukvårdspatient ringer man 1177 om det inte 
är ett akut läge. Helger, kvällar och nätter finns det ett journummer där 
sjuksköterskor från särskilt boende eller hemsjukvårdens sjuksköterska kan 
svara vid eventuella frågor. 
 Hemsjukvård – Möjlighet till kontakt med läkare vid hc, båda telefon 

och besök behövs. I Vittangi använder man sig av meddelandefunktionen 
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i Meddix ÖV för att kontakta hälsocentralen i patientärenden. Förutsätter 
att postlådan vittjas ofta, personnummer ska inte användas.  

Svar: Tiderna meddelas varje vecka från Graniten ca  8.30-8.50 . Besök 
eller telefontid dagligen 14:30-15:00 på Malmen. Läkartillgänglighet i 
Vittangi? Nytt avtal till Vittangi  from 1 maj-2015. Lokala avtal avseende 
tillgänglighet finns men underskrift saknas, Maarit åtgärdar avtalet 
omgående. 
 Primärvård – Bästa sättet att systematiskt identifiera personer med 

behov av stärkta insatser? Listor över återinskrivna, mångbesökare, 
ACG?  

Svar: Genomgång av samliga listor skall  göras på HC för att hitta ett sätt 
hur man skall arbeta vidare. Birgitta ska ha telefonmöte med Robert och 
Maria om var de kan hämta listorna.  
 Geriatrisk risk profilering (GRP) – ska det systematiskt användas för 

identifiering?  
Svar: Ja, baspersonal inom hemtjänsten och handläggare bör använda 
denna checklista. 
 Primärvården - Funderingar om hembesök kan göras vid ex vis första 

bedömning.  
Svar: Svårt för landstingspersonal att göra hembesök, förutsättningar (bilar 
etc) finns inte längre. Om identifierad person inte är en hemsjukvårdspatient 
kan första bedömning ske på hälsocentralen, aktuella riskbedömning och 
phase 20 etc. Om riskbedömningar måste göras/kompletteras i hemmet så 
kan hembesök genomföras av hemsjukvården och sedan överlämnas ärendet 
till HC om det inte blir en hemsjukvårdspatient.  
 Phase20Var ska ett ifyllt formulär lämnas? Ska hemtjänst utföra delar av 

bedömning? Stående ordination på Krea?  
Maarit kollar upp hur läkarna  skall  få denna information , hon återkommer 
i frågan. Birgitta kollar upp och meddelar hur Luleå gjort med ordination av 
krea. Hemtjänstens medverkan? 
 Primärvården – Osäker på vem som arbetar på respektive område inom 

kommunen. Tydligare kontaktvägar, som telefonlistor önskvärt. 
Svar: Telefonkatalog. Chef- arbetsgrupp i kommun samlas och gå igenom 
interna rutiner samt rutin för kontaktvägar mot Landstinget. Stefan 
återkommer i frågan, telefonkatalog ej färdigställd. Vem ansvarar för 
uppdatering?  
 Riskbedömningar, Vilka ska utföra? Vilka ska registrera? 

Utbildningsbehov?  
Svar: Usk:or ska göra riskbedömningar  enligt  Senior Alert. Ska all 
baspersonal göra bedömningarna eller vissa? Sjuksköterskor inom 
primärvården gör bedömningar vid behov. Vem/vilka inom hemsjukvården?. 
Ansvar, registrering, uppföljning behöver tydliggöras och läggas till 
samverkansrutinen. 
  BPSD- bedömningar – görs det i öppenvård? 
Svar: Personal har utbildats och det har prövats men det görs inte 
systematiskt. Finns behovet? 
 SIP: Vid långsiktig planering/SIP behöver särskild tid bokas. Hur 

utformar vi det? 
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Svar: Alla avsätter en timme i veckan specifik dag då man kan boka SIP-
möte.– Förslag: Torsdagar kl 10-11? Deadline bestäms så att patienter kan 
bokas in på denna tid om det inte har flaggats för någon SIP. Börjar införas 
from 1 september 2015. Innan dess måste alla försöka bidra till att SIP-
mötet kan hållas inom 2-3 veckor efter kallelsen kommit. 
 SIP: Kan undersköterskorna i htj delta vid SIP-möten?  
Svar: Ja! 
Hälsocentralen – deltagande vid SIP-möten i hemmet?  
Svar: Bärbara datorer med möjlighet till polycom finns i hemsjukvården. 
När de börjar användas kommer detta arbeta underlättas. Ett annat 
alternativ är att använda högtalartelefon.  
Läkarna – behöver kriterier sättas upp för när de ska delta ”live”? Kan det 
vara aktuellt för övriga professioner vid hc att delta? (AT vid kognitiv svikt) 

Utbildning chefer 
Tisdag den 5 maj mellan kl 13-14:30 hålls utbildning till cheferna i hur 
resultatrapporter tas ut från Meddix öppenvård, registrering i senior alert och 
resultat i kvalitetsportalen. Uppdaterad tidsplan bifogas. 

Kick off Haparanda 
Istället för att bjuda in Haparanda nu under våren föreslås en ”Kick-off ” 
efter sommarsemestrarna då Haparanda bjuds in för att berätta om sin resa. 

Till nästa gång den 6 maj 
 Nästa gång ska rutinen börja skrivas. Vi behöver också gå igenom 

uppföljning, processmått och resultatmått som inte hanns med denna 
gång 

 Läs igenom frågor och svar i minnesanteckningen, ha gärna en dialog 
med dina medarbetare vid osäkerhet i frågorna (rödmarkeringar).  

 Gå igenom mall till rutin som mejlas ut 
 
 

Sekreterare 
Nina Stålnacke 

 

 
 

 


