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Minnesanteckning från  

Chefsgrupp träff 3 Trygg hemma  
Tid och plats 

Kiruna 2015-03-20 

Närvarande 
Birgitta Salomonsson, 
verksamhetsutvecklare, Närsjukvård 
stab 
Karin Sundström utvecklingsledare 
kommunförbundet, Norrbotten. 
Stefan Wikström, 
verksamhetsutvecklare, Kiruna 
kommun 
Elisabeth Salomonsson, 
kvalitetsutvecklare, Primärvård 

Anne Kotavuopio Jatko, Lena 
Ekström, Katarina Kalla, Carina 
Partapuoli, Marina Stålnacke, Anneli 
Granmyr, Ros-Marie Larsson, Robert 
Rehnblom. 

 
  

Introduktion 
 

 Genomgång syftet – chefsguppens och arbetsgruppens 
 

Agenda 
 Praktiska frågor/funderingar 

   - Fler SIP-utbildningar – på Landstinget – 16/4 på e.m. och 7/5 på 
e.m. 
   - Kommun har allt material på Intranätet – Sökvägen är; 
Organisation & Styrning / Förvaltningar / Socialförvaltningen / 
Utvecklingsarbete / Trygg hemma – Sprid budskapet!!! 
   - Landstinget tittar på möjliga lösningar att sprida materialet. 

 Frågor från arbetsgruppen angående signalering och 
ansvarsfördelning 
   - Lite folk på informationsträffar – får inte ut vikarier på 
kommunen. 
   - Info till chefs- och arbetsgrupp får info och för den vidare till 
övrig personal 
   - Saknar en del personal i arbetsgruppen för att kunna arbeta 
optimalt. Signalera från verksamheterna att de inte har kännedom 
om detta arbete 

 Fast vårdkontakt 
 Vilka skall utföra Senior Alert 
 Frågor kopplade till införandet 
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 Avstämning; 
- Frågor till chefer i Kiruna 
- Hur ska ansvaret tydliggöras på ett bättre sätt? Man vet inte alltid 
var personen hör hemma. Klargöra rollerna – vem gör vad! SIP ska 
göras. Varför så få SIP:ar i Kiruna? – Avsaknad av rutiner, 
okunskap, problem med systemet. Baspersonal och enhetschefer kan 
signalera om, men ska inte vara samordningsansvariga vid SIP. KP 
inom hemtjänst kan vara med vid SIP. 
- Svårast med kunder som inte har hemsjukvård – svårt med 
kontakterna mot Landstinget – hamnar i telefonkö – mer sällsynt 
med 1177.  
- Är det rimligt att bolla tillbaka till hemtjänsten då de kontaktar 
hemsjukvården? Nej – ärenden ska aldrig bollas tillbaka – den som 
får ärendet får ta det vidare vid behov!!  
. Hemsjukvård – daglig kontakt med läkare vid hc osäkert om 20-30 
min. Telefon Graniten, besök Malmen båda sätten behövs. Vid 
långsiktig planering/SIP behöver särskild tid bokas. Hur ordna det? 
 - 20 minuter telefontid på Graniten dagligen. Besök 20 min på 
Malmen varje torsdag, 14.40-15.00 – Hemsjukvård – AT lämnar 
läkarfrågor till dsk i hemsjukvård som har kontakt med läkare, 
osäkert vilken omfattning. Nyttja meddelandefunktionen i Meddix 
ÖV för att kontakta hälsocentralen i patientärenden.  
- Primärvården – Osäker på vem som arbetar på respektive område. 
Tydligare kontaktvägar, exempelvis telefonlistor önskvärt, 
Telefonkatalog. – Chef- arbetsgrupp i kommun samlas och gå 
igenom interna rutiner samt rutin för kontaktvägar mot Landstinget. 
- Primärvården – funderingar om hembesök kan göras vid ex vis 
första bedömning eller SIP. – Svårt för Landstingspersonal att göra 
SIP:ar i hemmet. Hur lösa? 
- Biståndet – vem ska de kontakta vid hc när kund inte är 
hemsjukvårdspatient? – Vårdgrannetelefon på Malmen och Graniten 
kan de ringa på och be att få tala med dsk. 

 
- Hjälpverktyg för identifiering 

 Geriatrisk riskprofilering (GRP). 
 Lista på återinskrivna personer (listade på hälsocentralen) 
 Lista mångbesökare på akuten 
 Diagnoskodning – förväntad vårdtyngd 
 Ha ögon och öron öppna 

 
- Frågor efter arbetsgrupp 2 

 Hemtjänsten upplever osäkerhet/okunskap kring personer med 
psykiatrisk bakgrund. Viktigt med tydlighet kring när/vem som ska 
kontaktas. 

 Primärvård – bästa sättet att systematiskt identifiera personer med 
behov av stärkta insatser? Listor över återinskrivna, mångbesökare, 
ACG? 

 Riskbedömningar – vilka ska utföra? Utbildningsbehov? - Usk:or 
kunna göra det i Senior Alert??!!Chefer fundera kring rutin! 
Sjuksköterskor på Primärvården gör bedömning vid behov. 
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 Rutin kring Phase 20? – Utlämnad till personal – bedöma om bra 
screeningverktyg.  

 Kan usk i hemtjänst delta vid SIP-möten? –Ja! 
 Hur skapa tid för SIP-möten? – Alla avsätta en timme i veckan 

specifik dag då man kan boka SIP-möte.– Torsdagar kl 10-11!!?? 
 HC deltagande vid SIP-möten i hemmet? – Landstinget tittar på 

detta!! 
 

- Rutin fast vårdkontakt; 
• Tillgodose den enskildes trygghet, säkerhet och kontinuitet i vården 
• Utses ofta i samband med den samordnade individuella planeringen, 

i samråd med den enskilde 
• Uppdrag överblicka den enskildes hela vårdsituation och därigenom 

skapa trygghet, kontinuitet och samordning 
• När en person har kontakt med flera enheter och vårdgivare ska den 

fasta vårdkontakten till exempel; 
   - samordna patientens vårdinsatser 
   - förmedla kontakter med relevanta personer inom hälso- och 
sjukvården 
   - vara kontaktperson för andra delar av hälso- och sjukvården och 
för socialförvaltningen 
 
- Fast vårdkontakt / Dokumentation 

 
I journal ska det framgå om patienten har 
   - Fast vårdkontakt med Samordningsansvar 
   - Fast vårdkontakt vid livsuppehållande behandling enligt SOSFS 
2011:7 
Fast vårdkontakt flyttas nu till VAS-leverans 19.0 (november) 

 
- Enhetschefens roll och ansvar 

• På arbetsplatsträffar tydliggöra målet med arbetet 
• Möjliggöra för medarbetarna att genomföra arbetsprocessen 
• Följa upp arbetsgruppens arbete kontinuerligt 
• Sammanställa och visa resultat (styrtavla med process- och 

resultatmått) 
• I samarbete med berörda enhetschefer analysera avsteg från rutin, 

åtgärda 
 

 Arbete till 15 april; 
 

• Hur/på vilket sätt förmedlar ni vikten av att börja arbeta på ett nytt 
sätt? 
   - Har ni bestämt er? 
   - Hur sprider ni det nya arbetssättet hos era medarbetare? 
     Ca 25 personer totalt har deltagit vid infoträffarna….. 
   - Vad skapar motivation? 
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• Behövs mer kunskap om 
   - Fast vårdkontakt – vad säger rutinen? 
   - SIP – vad är anledningen till att vi ska göra SIP? 
   - www.psynk.se/sip  

 
- Processmått och resultatmått; 

• SIP-utbildning i rapporter – Lyft till hemsjukvården!! 
• Senior Alert 

   - http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeld=43207  
• SIP 

   - www.psynk.se/sip  
• Återinskrivningar inom 30 dagar 
• Undvikbar slutenvård 

   - Visa Kvalitetsportalen!!! 
 

- Förslag; 
Karin bjuder in Haparanda för redovisning av hur de arbetar med 
Senior Alert. 
Skriv ut ”processen” på en A3, så kan man hänga upp den på 
arbetsplatsen. 

 
 
Sekreterare 
Stefan Wikström 
 


