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Minnesanteckning från  

Chefsgrupp träff 5 Trygg hemma  
Tid och plats 

Kiruna 2015-05-06 

Närvarande 
Birgitta Salomonsson, 
verksamhetsutvecklare 
Karin Sundström utvecklingsledare   

Lena Ekström, Katarina Kalla, Maria 
Rutfors, Margareta Stålnacke, Agneta 
Niemi, Eva-Maria Labba, Ros-Marie 
Larsson 

 
  

    Introduktion 
Birgitta och Karin visar Trygg hemma genomförandeprocess 90 dagar. Vi 
har en dialog kring datum för inplanerade möten.  
 

Agenda 
Praktiska frågor: 
 Ny tid för rutinskrivning. Förslag;18 maj kl 9-11 telefonmöte, lokal 

Tornet 
 Avslutning Var, När, Hur? 
Aktuella resultat 
 Följsamhetsmätning ska hemsjukvård och primärvård ta på sig det? 
Frågor från arbetsgruppen 
Börja skriva rutin och klargöra olösta frågor 
Rutinskrivning; 
 Vem gör vad?  
 Förslag klart till avslutningen 26 maj. Färdigställs senast 12 juni. 
 

Praktiska frågor 
Vi överenskommer om ny tid för chefsträff 6.  
Ny tid måndag 18 maj kl 9.00 – 11.00. Lokal: Kiruna sjukhus, Tornet. Du 
som inte deltar på plats, ring 0771 – 400 800 kod 4385. 
Till avslutningsmötet den 26 maj 2015 ansvarar Lena Ekström och Katarina 
Kalla för att boka bord på Ferrum för gemensam lunch. Varje verksamhet 
betalar lunch till sina medarbetare.  
 

Aktuella resultat 
Birgitta visar aktuella resultat för perioden januari – april 2015. Antalet 
läkemedelsgenomgångar på Graniten, Malmen och Vittangi hälsocentral 
samt antalet upprättade SIP för kommunerna och hälsocentraler i Norrbotten. 
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Följsamhetsmätning 
Birgitta och Karin visar den följsamhetsmätning som har används vid 
införandet i Haparanda och Piteå. Inget beslut tas av chefsgruppen vid 
dagens möte. Närvarande chefer vill att Birgitta och Karin visar 
följsamhetsmätning för arbetsgruppen, detta för att få arbetsgruppens 
synpunkter innan beslut tas i chefsgruppen. Om följsamhetsmätning ska 
användas är det hemsjukvårdens och hälsocentralens personal som 
registrerar i följsamhetsmätning. 
 

Frågor från arbetsgruppen 
 Vilka kriterier gäller för hembesök av hemsjukvården till personer som 

inte har hemsjukvård?  
Svar; Chefsgruppen uppdaterar det lokala avtalet. I kommande rutin ska 
det skrivas in. Ansvarig; Maarit.  Margareta tar med sig frågan om vem 
som är ansvarig i kommunen. Maria Rutfors lyfter frågan till Maarit. 

 Ska en kund/patient betala för ett hembesök som gäller en första 
bedömning?  
Svar; Ingen betalning i avvaktan på beslut. Maria och Margareta tar med 
sig frågan till respektive chef. Frågan lyfts till styrgruppen för beslut.  

 Finns det någon lämpligare tid för bokning av SIP möten än förmiddag på 
torsdagar 10-11 ? Önskemål från arbetsgruppen är eftermiddag.  
Svar: Chefsgruppens nya förslag är torsdag kl. 14.00 – 15.00.  

 Kick off med Haparanda efter semestrarna? Svar: Förslag; onsdag 23 
september kl 13.00 – 16.30, alt 22 september. Målgrupp; arbetsgrupp och 
chefsgrupp.  
Karin och Birgitta kollar med Haparanda om de har möjlighet att 
medverka.  

Rutinskrivning 
Birgitta och Karin har på börjat rutinskrivning genom att skriva in de svar 
som framkommit under införandeprocessen (rutinen bifogas). Rutinen från 
Luleå delas ut till närvarande chefer. Maria Rutberg, Margareta Stålnacke 
ska tillsammans med Ylva Eriksson och Anne Kotavuopio Jatko utforma ett 
förslag till rutin. 

Till nästa träff den 18 maj 
Tänk efter och förbered olösta frågor. På vilket sätt ska rutinen presenteras 
och vilka frågor ska lyftas för diskussion med arbetsgruppen vid 
avslutningsmötet den 26 maj 2015. 
 
 
Vid datorn 
Karin Sundström 

 
 
 

 


