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Minnesanteckning från  

Chefsträff 2 Trygg hemma  
Tid och plats 

Kiruna 2015-02-24 

Närvarande 
Birgitta Salomonsson, 
verksamhetsutvecklare, Närsjukvård 
stab 
Karin Sundström utvecklingsledare 
kommunförbundet, Norrbotten. 

Anne K-Jatko, Anneli Granmyr, 
Josefin Tuoremaa-Nilsson, Eva-
Maria Labba, Maria Kroik, Carina 
Partapuoli, Lena Kvist, Lena 
Ekström, Marina Stålnacke, Stefan 
Wikström, Maria Rutfors, Elisabeth 
Salomonsson, Robert Renblom och 
Ros-Marie Larsson, Katarina Kalla. 

 
  

Introduktion 
 

 Genomgång powerpoint ”Förstärkt samarbete i öppenvård/Trygg 
hemma” 

 Film – ”Margaretas väg”. 
 

Agenda 
 

 Avstämning; 
- Arbetsgrupperna?  
Saknar personal från Triangelns hemtjänst, Granitens hc samt HSE-
enheten. Enhetschef för Triangelns hemtjänst lämnar namn på två 
personal och Enhetschef för Granitens hc lämnar namn på en 
personal. Sekreteraren pratar med enhetschef för hemsjukvård, 
angående personal till arbetsgruppen. 
 
- Mötestider? 
Mötestiderna verkar fungera. Sekreteraren uppdaterar 
tidplaneringen, då missförstånd uppstått vid informationstillfällena 
för alla. 
Birgitta och Karin skickar en doodle-inbjudan till SIP-utbildningen. 
Enhetscheferna får boka in sin personal utifrån deras möjlighet att 
delta på utbildningen. 
Grupper som ska delta på SIP-utbildningen; 
  - Distriktssköterskor 
  - Arbetsterapeuter 
  - Fysioterapeuter 
  - Biståndshandläggare 
  - Enhetschefer 
  - LSS-handläggare (inbjudan skickas till avdchef Irene Sikku) 
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I datasalen finns 16 datorer vilket innebär att 32 personer kan delta 
vid varje utbildningstillfälle. 
 
Grupper som ska delta vid Senior Alert-utbildningen; 
  - Undersköterskor 
  - Distriktssköterskor 
  - Arbetsterapeuter 
  - Fysioterapeuter 
 
- Motivationsnivån? 
Motivationsnivån verkar vara ok i verksamheterna. Viktigt att 
chefsgrupp och arbetsgrupp delger övriga vad som är på gång och att 
vi ska arbeta på ett lite annat sätt. 
 
- Fika arbetsgrupper? 
Ja. Viktigt när gruppen ska arbeta halvdagar, att de får en paus och 
något att stoppa i sig. 

 

 Syftet med arbetet; 
Nytt arbetssätt? Varför är detta viktigt? 

Chefsgruppen tar fram syftet med detta arbete; 
• Ökad säkerhet och trygghet för patient, personal och närstående 
• Öka samverkan/förståelsen mellan landsting och kommun 
• Öka kunskap och användning av vårt gemensamma verktyg Meddix 

och SIP 
• Använda våra resurser på rätt sätt – vem gör vad? 

 

 Mål och införandeprocess; 
- Se powerpoint. 
 

 Verktyg i processen; 
 - Använd verktyg såsom Kvalitetsportalen, S-maker, Phase 20, 

RUB5, Senior Alert för information. 
 - Kund delaktig – Mycket viktigt!! 

 

 Roller och ansvar; 
 Verksamhetsutvecklare stab/Utvecklingsledare Kommun 

Chefscoachning, handleda arbetsgruppen, möten, resultatredovisning, 
kunskap. 

 Verksamhetsutvecklare lokalt  
Delta och lära sig, successivt bli kontaktperson och ta över ansvaret för 
införandet.  

 Arbetsgruppens medlemmar 
Jobba med sitt -HUR?  Testa och verkställa arbetsprocessen, 
kunskapsöverförare, spridning till kollegor. 
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 Enhetschef 
APT visa mot målet, möjliggöra för medarbetarna, följa upp 
kontinuerligt, sammanställa och visa resultat. I samarbete med de andra 
berörda enhetscheferna analysera avsteg från rutin, åtgärda avsteg. Lyfta 
frågor som inte går att lösa till styrgruppen.  

 Verksamhetschef/avdelningschef   
Styrgrupp för arbetsprocess i verksamheten, efterfråga och följa upp 
resultat. Lösa frågor från enhetschefsgruppen. 

 

 Till nästa gång; 
 

• Prata om och börja förankra införandet av arbetsprocessen på 
din arbetsplats 
 
Fundera på:  

• Hur ska jag använda resultatet som chef? 
• Vilka mått vill jag följa i verksamheten? 
• Hur ska verksamheten arbeta med riskbedömningar?  
• Vilka ska ha SIP utbildning? 

 
 
 
Sekreterare 
Stefan Wikström 
 


