Nätverk sjuksköterskechefer

Minnesanteckningar
Tid: Fredagen den 6.5 2022 Plats: Digitalt, Teams
1. Presentation
Presentation av nya och ”gamla” deltagare.
2. Genomgång av föregående mötesanteckningar
En kort genomgång av de ärenden som togs upp på föregående möte.
3. Laget runt
I de flesta kommuner finns likartade utmaningar kring vakanta tjänster/ rekrytering. Man har
en hel del bemanning inne. Man använder undersköterskor i flera kommuner som stöd i
verksamheten. Sommaren kommer vara en utmaning i alla kommuner. Pandemin är inte i
fokus längre.
4. Kompetensmodellen/Lis Palm
Just nu pågår ett arbete med att grafiskt utforma kompetensmodellen men innehållet har vi
fortsatt möjlighet att kommentera.
Synpunkter från mötet:
Ändra namn till Modell för kompetensutveckling för sjuksköterskor (till legitimerad
personal?) Ha kvar stetoskopet? Visa mer utifrån de olika legitimerade yrken?
Känns bra att vi har ett gemensamt dokument inom Fyrbodal, ger en tydlighet.
5. Arbetsbeskrivningar sjuksköterskor Vad har vi? Vad saknas? /alla
Kan vi göra en gemensam arbetsbeskrivning för sjuksköterska i kommunal hälso- och
sjukvård? Lis tar med idén och förslaget då Lidija Beljic föreslås att ingå i en sådan
arbetsgrupp. Arbetsbeskrivning föreslås kopplas till kompetensmodellen och omställningen
till nära vård. Vad förväntas för kompetens i yrket i kommunal hälso- och sjukvård då? Den
som har ett bra material kan sända in det till Lidija.
6. VFU avtalet/Lis
Nu är det en ny gruppering som är i gång, en delregional grupp med jämnt fördelade
deltagare från arbetsgivare och läroverk. Johanna (Trollhättan) och Malin (Munkedal) är
representanter från nätverket för sjuksköterskechefer.
Synpunkter från nätverket är att det är viktigt att fördelningen av platser följs. Det är dessa
platser som bjuds och alla måste få möjlighet att ta emot studenter i sin kommun. Det är
allas vår rekryteringsbas. En nyfikenhet finns kring vad det är som gör att studenter tvekar till
att ta en plats längre bort från lärosätet. Någon kommun får inte alltid studenter. Ändå finns
stora möjligheter till övernattning och okej kommunikationer.
Allmän diskussion kring hur ersättningen för VFU används. Ersättningen höjs marginellt nu.

Nätverk sjuksköterskechefer
7. God och nära vård/ alla
Enkät har gått ut till socialcheferna om hur medel kopplat till överenskommelsen nära vård
planeras att användas.
Den består av 4 delar; primärvården som nav, vårdens medarbetare, vidareutbildning för
sjuksköterskor, VFU (premieras om en ökar erbjudande om antalet VFU-platser).
Diskussion om vad vi gör i omställningen.
8. Samverkande sjukvård/Anna
Slår ett slag för hemsidan, finns bra introduktionsmaterial. Uppdateringar sker på hemsidan
kontinuerligt.
Piloten med den nya larmapplikationen fortsätter ett tag till. En effekt är att antalet IVPAuppdrag har ökat.
Om vi får kännedom om att vi inte blivit utlarmade på något som kunde varit ett IVPA för oss
så meddela Samverkande sjukvård.
9. Rutin för in- och utskrivning/Lis
Karin Engström på Fyrbodals kommunalförbund har uppdraget att delta i en arbetsgrupp i
länet som ser över öppenvårdsprocessen. Lidija Beljic är med i en grupp som ser över hur vi
kan följa omställningen till en god och nära vård.
Kommunerna har erfarenhet av att ge hemsjukvård till barn, nätverket förmedlar att om ett
barn är i behov av hemsjukvård så löser vi det. Avtalet med regionen gäller vård i hemmet
till alla åldrar. Ett medskick är att kompetensutveckling beträffande barn hade varit
önskvärt.
10. Liggande transport /Lis
Avtal om liggande transport mellan kommunala adresser, en av Fyrbodals socialchefer Sirene
Johansson har ingått i arbetsgrupp för att arbeta fram uppföljning av den riktlinje som finns
för palliativa patienter. Arbetas med under hösten 2022.
11. Minnesanteckningar - Vilket innehåll vill vi ha? /alla
Kortfattat, övergripande.
12. Sommar -22, hur ser läget ut, sommarersättning? Ingångslön? /Alla
Vi delar utmaningar och tips om överenskommelser samt lösningar.
Övriga frågor
Arbetsmässa kommer äga rum i Vänersborg, för att möta Ukrainska flyktingar. Lis kommer vara med.
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