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Minnesanteckningar

Tid: 210226

Plats:

Via Teams

Representanter:

Bengtsfors – Anna Ask
Dals-Ed – Cristina Virevik
Färgelanda – Anna-Maria Bonskog
Lilla Edet – Malin Persson
Lysekil – Anette Hellander
Mellerud – Maria Lobrant
Munkedal – Malin Petzäll
Orust – Eva Andersson
Sotenäs – Birgitta Cederberg
Strömstad – Fredrik Karlsson
Tanum – Anette Nyberg
Trollhättan – Maria Nysten
Uddevalla – Annica Hemberg
Vänersborg – Sofia Gustavsson
Åmål – David Engkvist
Liz Palm- Fyrbodal

Beredningsgrupp:

Anna Ask

Nätverk sjuksköterskechefer

1. Presentation av deltagarna
Snabb genomgång av vem som är på plats
2. Genomgång av föregående mötes anteckningar
Inget att ta upp i föregående minnesanteckningar
3. Rapport från respektive kommun
Då vi hade ont om tid så hoppar vi denna punkt
4. Samverkande sjukvård/ Anna A
Samverkande sjukvård vill ha in information om hur alla kommuners rutin för inläggning
korttid på jourtid ser ut. Man har uppdraget att se över möjligheten till en viss samordning
kring detta. Bra om vi kan skicka våra rutiner till Maria Karlsson på samverkande sjukvård.
5. Studenter VFU avtalet
Titti Andersson studentansvarig pratar om VFU avtalet. Frågan är hur man skall fördela hur
många studenter varje kommun skall ha Titti visar olika förslag vi kan använda oss av.
Problemet är att det är svårt att få platserna att räcka till. Vi har en diskussion om hur varje
kommun upplever detta och flera kommuner upplever att det är tungt för sjuksköterskorna
att få tiden att räcka till. Dom är även särskilt slitna av situationen under det gångna året.
Det är även svårt att fördela bra då man inte har klart för sig hur många sjuksköterskor som
finns i varje kommun. Man beslutar att göra en kartläggning över hur det ser ut i
kommunerna.

6. HSL avtalet
Lite information kring det pågående arbetet med revidering av HSL avtalet. Signaler finns om
en förlängning av uppdraget
7. Pandemifrågor
De flesta kommuner är nästan klara med vaccinering av peronal. De kommuner som fått
Astra Zeneca hade stor frånvaro pga biverkningar. De flesta av kommunernas patienter har
fått sina 2 doser. Man börjar se effekt av vaccin med färre som blir sjuka.
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8. Patientsäkerhet/Lis
Information om pågående arbete med patientsäkerhet.
Lis tar upp om Nära vård och påminner om att medel finns att söka i år. Bidrag som
äldreomsorgslyftet ger möjlighet att använda dessa pengar till spec usk. Kan vara bra att
tänka på gällande rehab b.l.a
Tänk även på att möjligheter kommer att finnas för bidrag till utbildning av spec
sjuksköterskor.
9. Val av nya personer till beredningsgrupp
Det behövs nya personer i beredningsgruppen Malin Petzäll Munkedal, Christina Virevik
Dals-Ed och Anna Ask Bengtsfors tar sig an uppdraget det kommande året.
10. Övriga frågor
Mötestider 2201 21 Maj 9-12, 24 september 13-16 och 19 November 9-12 Om det blir
Teams eller fysiska möten får framtiden visa.

