Nätverk
sjuksköterskechefer
Minnesanteckningar 2019-11-22
Närvarande :Birgitta Cederberg Sotenäs, Lis Palm Fyrbodal, Fredrik Karlsson Tanum, Tina Kall Åmål, Maria
Berntsson Orust, Malin Petzäll Munkedal, Karin Bemert Strömstad, Marina Udèn Mellerud, Maria Nysten
Trollhättan, Maria Åberg Vänersborg och Anna Ask Bengtsfors.

1. Besök från Vårdförbundet. Information om vårförbundet chef av Martin Håland som ingår i
förbundsstiftelsen i Västra Götalandsregionen. Vårdförbundet har erbjudande om ett
Chefsutbildningspaket som går ut på personcentrerat ledarskap och Chefsinternat en gång
per år. Information finns på hemsidan och i tidningen Vårdfocus. Diskussion om
chefsberedskap. Arbetstidslagen gäller även chefer. Tips om www.sunt arbetsliv.se och
www.vardforbundet.se Vi beslutar att vi har en punkt på dagordningen i fortsättningen , Hur
har jag det just nu? Personlig reflextion från alla. Tips från Strömstad om hur man kan se
över vad chefer gör. Deras mall bifogas dessa minnesanteckningar. Fråga om vad menar man
med särskilt yrkesskicklig chef ? Våra chefer har inte identifierat vad menas med det när det
gäller chef. Tips om Svante Randlet chefpod. Flera av närvarande chefer meddelar att de
skall sluta sin anställning vilket vi konstaterar att det är mycket tråkigt. Tung arbetssituation
anges som orsak i flera fall.
2. Föregående minnesanteckningar- inga särskilda kommentarer.
3. Information från Lis om statliga pengar som skall satsas på medarbetare inom vården. Varje
kommun har fått 8.50 per invånare som socialchefen har hand om. Oklart vad man använt
dessa medel till i de olika kommunerna.
4. Arbetsbeskrivning psykiatri? Enkel beskrivning från Birgitta Cederberg bifogas
anteckningarna. Problem är hur man gör i olika situationer kanske inte så mycket vad. Det
finns stora problem med brist på läkarstöd inom psykiatri. Maria Nysten ber MAS ta
problemfrågan vidare. Något måste göras. Behoven gäller. Kan vara aktuellt att ta frågan till
socialnämnden. Klargöra läkarens ansvar behövs-Regionssjukvårdens ansvar? Olika
förutsättningar i kommunerna.
5. Egenvårdsrutinen kommer troligtvis att komma med i hälso-och sjukvårds-avtalet. Vi är inte
klara med det arbetet och det fungerar lite olika i olika kommuner.
6. FVM Tidsstudie kommer att genomföras gemensamt Dals-Ed och Bengtsfors under 2 veckor i
December.
7. Nyckeltal Vi arbetar lite olika med det . Hur skall man se det? Vad använder man för att
mäta? Detta är en verksamhetsfråga ingen politisk fråga. Olika synpunkter i gruppen. HSL har
fått allt större uppdrag men ingen skatteväxling är gjord. Orust har börjat arbeta med frågan
om skatteväxling.

8. Sjukresor Från 2020-01 är det bara leg personal från vg region som får utfärda sjukreseintyg.
Kommunens ssk får inte göra sådana intyg. Man får vända sig till sin ansvariga vårdcentral.
9. Läkemedelskåp Fråga från Bengtsfors Har någon sitskortlås? Nej. Bengtsfors arbetar vidare
med detta och återkommer med information om hur det går.
10. Samverkande sjukvård. Götapriset 150 000 Vad skall vi använda det till ? Förslag önskas Ett
förslag är att göra en utbildning/träff där alla kan delta och får träffa varandra.
11. Optiresappen kommer att läggas ned Det kommer att bli aktuellt med Mobilt Bank-id Pilot
kommer att göras. Är det genomförbart med Mobilt Bank-Id? Kan bli bekymmer att
genomföra enligt flera chefer. Kan vi avdramatisera problemet. Anna återrapporterar till
samverkande sjukvård att det finns tveksamheter till att använda Mobilt Bank-id i de flesta
kommuner. Utbildningsmaterial gällande SBAR kommer finnas på Samverkande sjukvård
sjukvård hemsida som vi kan använda i våra verksamheter. Under våren 2020 kommer Även
Vänersborg gå med i samverkande sjukvård enligt Trestadmodellen. Trollhättan är inte med
ennu.
12. Distriktsköterska i Kommunen? Tina gör klart sitt arbete med kompetens –och karriärstege
Tina skickar över materialet till nätverket. Diskussion kring intresse för kompetensutveckling.
13. Till nästa dagordning. Vi behöver en ny representant till styrgruppen för VFU Högskolan
Trollhättan nu när Tina slutar. Tina går på möten resten av detta året som redan är bokat.
14. Möten 2020 28.2, 15.5, 25.9, 27.11
Vid pennan Anna Ask

