ENHETEN FÖR KVALI TET OCH UTVECKLING
Mats Wennstig, 2020-03-10

Minnesanteckningar från möte med LSVO:s utskott
- Verksamhetsgrupp äldre/somatik
Datum:
Plats:

2020-03-09
Kallingesalen, Ronneby stadshus

Närvarande:

Anna Hedlund, MAS, Karlskrona kommun
Carina Ingemansson, stf verksamhetschef,
medicinkliniken Karlskrona
Helen Ahlberg, verksamhetschef Karlshamns kommun
Gunilla Berg, enhetschef Ronneby kommun HSL)
Sandra Johansson, processledare LOS
Mats Wennstig, hälso- och sjukvårdsstrateg/processledare LOS
Region Blekinge
Vibecke ersätts av Gunilla Berg i verksamhetsgruppen fram till
sommaren.

Frånvarande:

1.

Agneta Sjöstrand, verksamhetschef Sölvesborgs vårdcentral
André Jönsson, verksamhetschef Sölvesborgs kommun
Carina Fransson, verksamhetschef Hjälpmedelscenter
Pia Nilsson, (ersättare Maud Janson, MAS, Olofströms
kommun)
Charlotte Malm har fått ny tjänst, kommer inte sitta kvar i
verksamhetsgruppen.

Föregående minnesanteckningar
Godkännes efter mindre ändring i närvarandelistan.
Behövs ersättare för Agneta Sjöstrand i verksamhetsgruppen.
Intervju för MAR-tjänst, tester denna veckan räknar med att detta bli klart 13/3.
Dokument sommarsjukvård bör vara klart till april.
Ronneby inte känt till mobilt team från Karlshamn, har inte behövt vara inkopplade.
Representanter PSVF/arbetsgrupp inte klart, avvakta info från LSVO.
Diskutera vidare: Finns det någon möjlighet att även kommunens personal skulle kunna skriva intyg
för sjukresor likt det som sjukhuset gör? Gäller främst från korttidsvistelse.
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2.

Sjukresor – incidenter/avvikelser
Fortsatt arbete
Mats kontakt med Per Welander, verksamhetschef Blekingetrafiken. Lyft fram
önskemål om gemensamt möte för diskussion om sjukresor. Förslag om möte den
25/3. Vilken arbetsgrupp behöver bildas? Krävs ett inledande möte för att orientera
sig innan detta. Därefter en bra arbetsgrupp som ringar in kärnfrågorna och hur man
tar sig an dessa frågor. Mats tar mötet med Per den 25/3 men behöver fler personer
som kan lyfta de bekymmer som finns. Anna Hedlund och Gunilla Berg följer med.
Det finns idag nya behov jämfört med tidigare. Det behövs därför en bra upphandling
med exempelvis bärhjälp etc. Karlskrona kommun gjort tillfällig upphandling av
bärhjälp med vaktbolag. Karlskrona kommun har på grund av grova avvikelser
parallellt tagit kontakt med Gulli Malmborg detta med tanke på patientsäkerheten.
Fortsatt hantering:
Mats fortsätter bevaka områdets initiala arbete

3.

Läkemedel – avvikelser
Fortsatt arbete
Mats har bokat ett första orienterande möte 17/3 för att diskutera läkemedel kopplat
till utskrivning med Lena Olsson, klinisks farmaceut, och Gulli Malmborg,
patientsäkerhetssamordnare för att övergången in- och ut från sjukhuset ska fungera
bättre. Detta också med hänsyn till de läkemedelsavvikelser som kommit in.
Vilken arbetsgrupp behöver ta sig an att jobba vidare med detta efter detta inledande
möte?
Läkare är en viktig profession i denna arbetsgrupp både från slutenvård och
primärvård samt MAS Katarina Losell som jobbar med läkemedelshantering i länet.
Finns även besvär i systemet som gör att det hakar sig. Kanske även systemförvaltare
bör delta eller har Lena Olsson koll på detta?
Enhetschef HSL kan också behöva vara med. André?
Fortsatt hantering:
Mats tar det första mötet och återkommer därefter till verksamhetsgruppen

4.

Externa webben uppdaterad
Externa webben är uppdaterad.
Hälsa och vård vårdsamverkan (här finns en introduktion) ledningssamverkan
vård och omsorg (LSVO) verksamhetsgruppen  dokument länsövergripande
ledningssystemet. Ska även finnas dokument med minnesanteckningar från
verksamhetsgruppen äldre/somatik.
Vårdsamverkan  avtal gällande överenskommelse och rutiner, (här finns
överenskommelse, länsövergripande samverkansavtal, LOS etc.)
Under vårdsamverkan finns även samspel.  webbutbildning, SIP, trygg och säker
utskrivning.
Vårdsamverkan verktyg t.ex. prator, beslutsstöd etc.
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.
Fortsatt hantering:
• LOS behöver finnas som rubrik på externa webben, den bör vara lättillgänglig
på externa webben där workshoparnas resultat bland annat kan finnas (Sandra
och Mats jobbar på detta)
• Dokumenten kring beslutsstöd behöver överblickas/uppdateras. Därför bjuda
in Lena Jönsson, Karlskrona kommun, till nästa möte? (Anna kollar detta).
5.

Trycksår
John Blivik, distriktsläkare Kungsmarkens VC, har skrivit ett mejl kring en upplevd ökning av
vårdrelaterade trycksår. Punktprevalensmätning på sjukhuset v.10 är ännu inte klar.
Hur är kommunens upplevelse av denna fråga? Karlskrona tendens till ökning men inget dramatiskt.
Karlshamn ingen känsla av att något speciellt hänt, Gunilla inte heller hört något. Kommunerna tar
frågan med sig till verksamheterna för att se hur de uppfattar det och återkopplar till nästa
verksamhetsgrupp.
Hur många patienter rör det sig om? Vad står det i relation till? Behövs kanske göras
journalgranskning. Behövs mer fakta vilka de handlar om och vart de varit. Be John om ett
förtydligande. Kanske också ska återkoppla till primärvården om det är fler som upplever liknande.
Fortsatt hantering:
•
•
•
•

6.

Punktprevalensmätning (Mats kollar)
Återkoppling från respektive kommun (skickas till Mats)
Förtydligande/mer fakta från John (Mats kollar)
Kolla hur det ser ut för andra inom primärvården (kolla via Håkan F?)

LOS i Blekinge – aktuellt läge
Sandra och Carina I gav en kort rapport kring workshop ledning i Olofström den 2
mars. En del som råder viss osäkerhet kring är trygg hemgång, är det delvis ett annat
koncept än i övriga kommuner? Inbjudan till workshops i respektive kommun behöver
skickas ut i god tid. En fråga som processledarna lyfter med ledningsnivån är hur vi tar
oss an förbättringsområdena som framkommer på ledningsnivå? En tanke är att dessa
läggas samman med områdena på verksamhetsnivå och sedan återkopplas till
ledningsnivån i någon form.
Ronnebys workshop planeras in i maj med workshop ledning 4/5 kl. 8-12 samt för
verksamhet 25/5 kl 13-16 och 28/5 kl 8-12.
Fortsatt hantering:
Processledarna ger en fortsatt rapport kring det inledande arbetet vid nästa möte

7.

Återkoppling LSVO:s utvecklingsdag mm
LSVO:s ledningsgrupp hade en utvecklingsdag den 7 februari. Man jobbade
strukturerat med att ta fram nuläge och önskat läge för både verksamhet och ledning.
Man jobbade främst med hur nuläget är gällande ledningsstruktur och hur man når
önskat läge gällande detta. Då handlar det om en ledningsstruktur som motsvarar
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dagens behov. Kanske en annan indelning på verksamhetsgrupperna. Förslag var en
för barn och unga, en för vuxen och en för äldre.
Hur ska FoU, e-hälsa leva vidare som idag har egna verksamhetsgrupper? Dessa frågor
kanske ska vara representerade i alla dessa tre och kanske detsamma gäller psykisk
hälsa. Detta är ännu inte färdigarbetat. Vilken indelning och frågor som kommer tas
upp framöver är ännu inte klart.
Dokumenten ”LSVO:s länsövergripande ledningssystem” samt ”Verksamhetsplan” kommer
efterhand att uppdateras i det fortsatta arbetet.
8.

Övrigt
a. Avvikelse från ortopedkliniken (Carina I)
Tar detta vid nästa möte. Carina skickar underlag till Mats som skickas ut inför nästa
verksamhetsgrupp.
b. Fråga från MAR:
Arbetsterapeut i hemsjukvården önskar kunna skriva remiss på enkla handledsortoser till
ortopedtekniska för att inte behöva gå via läkaren och belasta dem. Carina tar med sig frågan till
ortopedkliniken specialiseras vård och tar tillbaka till nästa verksamhetsgrupp.

Vid anteckningarna/Sandra Johansson
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