Sjuksköterskechefsnätverket
Minnesanteckningar Fredagen den 1 oktober kl.13-16, Teams.
Presentationsrunda och läget
Närvarande: Birgitta Cederberg Sotenäs, Nathalie Leinonen Lilla Edet, Eva Andersson, Orust, Christina
Virevik Dals Ed, Sofia Gustafsson Vänersborg, Annica Hemberg Uddevalla, Maria Söderqvist
Trollhättan, Malin Petzäll Munkedal, från Fyrbodal: Lidija Beljic och Lis Palm.

Länsgemensamt avtal för VFU i VG
-

-

Antalet omfattar flera vårdyrken
Reglerar strukturer, ansvar och finansiering
LOS-gruppen läggs ner och ersätts av ny struktur för samverkan inom avtalet, en regional och
delregional. I den regionala kommer förvaltningschef delta. Vilka kommer vara med i den
delregionala samverkansgruppen? Viktigt att chef är med. Nästa möte tar vi beslut om vilka
som ska representera. Platserna kommer fördelas lika mellan arbetsgivare och lärosäte.
Save the date! Eftermiddagen den 8 februari blir det kick off ”VFU gör skillnad”.

Allmän diskussion i gruppen beträffande handledarutbildning om svårigheter i att påverka
utbildningsdagar, lärosätet har inte kunnat möta arbetsgivares förslag om att justera dagar.
Utmaningen i att kurser går på samma dagar, svårigheter att tillåta flera medarbetare läsa utan att
verksamheten störs.

Gemensam strategi för kompetensförsörjning
Uppdraget är att ta fram ett förslag för kompetensutvecklingsarbetet. Lis och Lidija tillsammans med
flera enhetschefer här i nätverket har träffats. Vi kommer få del av strategin och synpunkter
välkomnas, mailas till lidija.beljic@fybodal.se senast 15/11. Lidija har sänt ut mail och lagt till oss i
Teams-grupp.

Nära vård
Allmän dialog om nära vård. Hur gör vi hemma, internt och i ledning? Tillsammans i den lokala
vårdsamverkan? Bjud gärna in Lidija. lidija.beljic@fybodal.se
Birgitta tipsar om nära vård app.

KVÅ-koder
Allmän dialog om användandet av KVÅ-koder, ser olika ut i olika kommuner. En kommun har gått
från att vara övergripande till specifik i sin användning av koder och någon kommun använder det
inte alls.

Sjuksköterskechefsnätverket
Hälso- och sjukvårdsavtalet
Remisskonferenser har ägt rum och avtalet är ute hos kommunerna på remiss, varje kommun lämnar
ett svar.

Samverkande sjukvård
-

-

Ivpa/sos-alarm ny app testas i några pilotkommuner.
Ambulansen efterfrågar rutin vid ohållbar hemsituation. Upplevelsen är att alla kommuner
har olika arbetssätt. Frågan får lyftas hos socialcheferna, Lis följer upp att det tas upp/vad
som sägs.
Akut-journalen – ambulansen vill att hemsjukvården påbörjar den.
Sjukhuset har fokusmånad: SAMSA. Alla går nu SAMSA-utbildning och efter avslutad
utbildning får medarbetaren ett SAMSA-körkort.

Senior alert
Sen ett par år tillbaka så betalar alla kommuner en kostnad till SKR för kvalitetsregister. Allmän dialog
om kvalitetsregister och hur kommunerna arbetar med det. Kvalitetsregistren kan vara ett stöd i att
följa de riktlinjer som finns. Går det att nyttja mer än vi gör? Vem är ansvarig för det och håller ihop
arbetet i kommunen.

Undersköterska i hemsjukvården
Diskussion om för- och nackdelar med att undersköterska är anställd under hemsjukvården. Om
arbetsuppgifter lyfts dit dagtid, hur löses det till exempel ob-tid?

Övriga frågor
Orust: Tar ni ut hemsjukvårdsavgift från barn? Ingen i nätverket har något klart besked att ge.
Uddevalla förmedlar kontakt till avgiftshandläggare som kanske vet råd.

Mötestider via Teams
-

19 november 2021 kl.9-12
4 februari 2022 kl. 13-16
6 maj 2022 kl. 9-12
9 september 2022 kl. 13-16
25 november 2022 kl. 9-12

