
Minnesanteckningar från möte i HSL- chefsnätverk 2021-05-07 

Deltagare 

Björn Klemedsson, Ängelholms kommun 

Cecilia Stewart, Örkelljunga kommun 

Karin Borgman Remse, Höganäs kommun 

Tina Olofsson, Helsingborgs stad 

Anette Nihlén, Bjuvs kommun 

Karin Ingelstedt Ekelund, Åstorps kommun 

 

Dagordning 

Val av sekreterare 

Björn Klemedsson 

Incheckning 

Ingen dagordning fanns för mötet. Dialog om vilka frågor som är aktuella och som kan hanteras i 

nätverket.  

Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar gås igenom. Vi enades om att använda dagens struktur för 

minnesanteckningar som mötesstruktur framöver.  

Inkomna uppdrag från socialchefsnätverk 

Inga inkomna uppdrag finns 

Egna punkter från nätverket 

God och nära vård 

• Samarbete med mobila teamet gör att vård på lika villkor är en utmaning. Förutsättningarna 

ser olika ut i kommunerna. Vissa ger avancerade insatser som ex blodtransfusion, antibiotika 

i.v. Kvarstår behov av att erbjuda den breda gruppen patienter en teambaserad vård. Ett 

otydligt HS-avtal skapar olika förutsättningar. 

• Många förbättringar och samarbeten görs i våra kommuner. Vi behöver bli bättre på att 

uppmärksamma det. Till nästa gång tar vi med oss goda exempel från verksamheten 

• Hur kan man mäta att vi hat tagit kliv mot en mer god och nära vård? Hur kan vi mäta 

resursåtgång och trender inom hälso- och sjukvården? Vi behöver fortsätta diskutera det 

• Bjuv – börjat planera in möten med VC ska delta på workshop med SKR 

• Höganäs – samma läge. Utmaningar med psykiatrin. 

• Helsingborg – viktigt att få tydliggjort vad som är primärvård och vad koordineringsansvar för 

primärvården innebär. Berättar om ett arbetssätt där geriatriker från sjukhuset ansvarar för 

läkaransvaret på kortidsenhet 

Patientkontrakt 



• Finns en arbetsgrupp som ska arbeta fram ett förslag kring patientkontrakt. Tina återkommer 

med mer info. 

 

Utmaningar utifrån gränsdragning MAS,MAR och VC HSL 

• Svårt att hitta en optimal organisationssätt för MAS och MAR 

• Örkelljunga och Klippan delar MAS. Finns många fördelar, lite splittrat för MAS men det går 

att lösa. 

• Örkelljunga/Klippan har tagit fram ett organisationsträd för att tydliggöra det organisatoriska 

och individuella patientsäkerhetsansvaret 

Läkemedelsrobot 

• Björn redogjorde kort för det projekt som pågår i Ängelholms kommun. Lyckade resultat 

avseende både patientsäkerhet, följsamhet, ökad självständighet och ekonomiska effekter. 

Planeras för större upphandling och breddinförande i Ängelholm. 

Höganäs är på gång att starta liknande arbetssätt. 

Nästa möte 

• Möte för hösten bestäms till 10/9 kl. 10-12 och 12/11 kl. 10-12. Cecilia bjuder in via teams 

Till kommande dagordning 

• Goda exempel på god och nära vård (Alla) 

• Hur mäter vi resursåtgång och trender för HSL-insatser? Hur ska vi kunna veta hur hälso- och 

sjukvården ska dimensionera framöver? Diskussion och exempel från kommunerna om det 

finns sådana. (Alla) 

• Statliga stimulansmedel (Alla) 

• Organisationsträd för patientsäkerhetsansvar presenteras(Örkelljunga/Klippan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


