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Introduktion 
Birgitta och Karin gick igenom modellen för arbetsprocess, genomgång av: 
 syftet, bakgrund, mål och information om arbetet som pågår med 

strategin ”Bättre liv för sjuka äldre” 2015-2018.En fyra årig 
handlingsplan samt en ettårig handlingsplan per närsjukvårdsområde, 
kommun och landsting skall utarbetas. 

 statistik om undvikbar slutenvår, registrerade SIP (samordnad individuell 
plan) i Meddix öppenvård för personer 65 år och äldre per hälsocentral 
och i kommunerna under 2014.  

 förstärkt utskrivningsprocess med identifiering, inskrivning, utskrivning 
och uppringning.  

  processen med identifiering, erbjudande, behovskartläggning, stärka 
insatser och fortsatt utredning. Processens mål är att 100 % av 
identifierade personernas skall riskbedömas, ha en 
läkemedelsgenomgång, erbjudas en SIP och en fast vårdkontakt. 

 

Hur skapar vi motivation? 
 För slutenvården är motivationen när man identifierat en focus 

person, att personen får fortsatt stöd i det egna boendet 
 Viktigt att tydligöra syftet och målet för att personalen skall förstå 

”vinsten” med arbetsätt/arbetsprocess i trygg hemma och se ett 
reslutat 

 Skapa möjligheter för personalen att delta, god schemaplanering 
 Viktigt med information vad kommun och landsting har för 

pågående arbetsprocesser för att utveckla samverkan 
 Viktigt att inte påbörja något som sedan inte slutförs 
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 Bra uppföljning 

 

Förutsättningar för införandet 
Under våren 2015 ska fyra områden införa trygg hemma -förstärkt samarbete 
i öppenvård; Kalix, Kiruna, Gällivare och Pajala. I Piteå, Luleå, Boden pågår 
införandeprocessen. Haparanda, Överkalix och Övertorneå har infört och 
jobbar i processen. Initiala införandeprocessen pågår under 90 dagar, 
arbetsgrupp och chefsgrupp. En lokal rutin skall utformas av enhetscheferna 
för hälsocentraler och kommunerna gemensamt för att tydliggöra samarbetet 
kring personer som har behov av stärkta insatser. 
 

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. 

 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. 
 

Att göra inför nästa träff 
 Informera om det kommande arbetet på respektive arbetsplatser. 

Motivera! Möjlighet att använda PPT bilderna som stöd vid information. 
 Boka lokaler och fixa fika för kommande träffar, informera Birgitta, 

Karin och medaktörerna (hc, htj, hsjv och bistånd) om vilken lokal det 
blir. 
Maria Rutfors och Stefan Wikström får uppdraget att boka lokaler och 
ange vem som ansvarar för fika. 

 Utse representant/er från den egna verksamheten till arbetsgruppen:  
Hemtjänst 8 st ( 3st  från Östra) 

     Hälsocentral 4 st   
Närpsykiatrin 1 st 
Socialpsykiatrin 1st   
Bistånd  3 st 
Hemsjukvården 4 st  
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Utse representanter senast 16 februari från den egna verksamheten. 
Skicka namn och mailadresser till; 
Karin Sundström(kommunen)karin.sundstrom@bd.komforb.se 
Birgitta Salomonsson (landstinget) Birgitta.Salomonsson@nll.se 
 

  

Mötestider under arbetsprocessen 
Tidsplanering kommer att bifogas så snart lokalbokningarna är klara. 
 

Att kolla upp inför införandet 
Se över hur man skall planera in information till övrig personal i Östra 
kommundelen.  Positivt om tiderna för arbetsgruppen kan anpassa till buss- 
tiderna för resorna mellan Karesuando och Vittangi.  Videolänk? 
Personcentrerad vård utbildning? 
Senior alert, inspelade utbildningar som kan användas till personalen? 
SIP, inspelade utbildningar? 
 
Birgitta och Karin återkommer i frågorna. 
 
Vid anteckningen 
Nina Stålnacke 
 


