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Presentation av projekt ”Time in Care (TiC)"
Sammanfattning: Kajsa Thorsell, doktor i vårdvetenskap, samt Lars-Göran Nilsson och Jonas Winqvist
presenterar ett förslag om att genomföra pilotstudier i Familjen Helsingborgs kommuner, där instrumentet
TiC ”Time in Care” kan användas. Liknande studier har genomförts i Ljungby, Örkelljunga och
Ängelholm. Projektet går ut på att mäta den reella tiden sjuksköterskor inom kommunal verksamhet lägger
på diverse arbetsuppgifter, både patientnära och administrativa. Samtidigt görs mätningar på det aktuella
vårdbehovet hos brukare och patienter. Målet är att utifrån vårdbehovet kunna resursfördela personalen
på bästa sätt. I studien som presenterades (se bilaga i mail) genomfördes en pilotstudie i Ljungby där det
framkom hur mycket tid som lades på direkta, indirekta och arbetsplatsrelaterade uppgifter. Dessa
registrerades då manuellt, men kan idag tänkas registreras med hjälp av en applikation, något som kan
tillämpas skulle kommunerna ingå i en pilotstudie. Studiens längd vore då 3-4 månader.
Alla är positiva till en eventuell studie och skulle det testas gemensamt inom Familjen Helsingborg finns
där ett värde i jämförelser kommunerna emellan. Alla tar med detta förslag till sina kommunledningar.
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Följa upp förslaget om pilotstudie vid nästa möte.

Beställarnätverk socialtjänst
20 kommuner i Skåne tittar på att ingå i ett upphandlingsnätverk för att upphandla samma system. Är det
av intresse att ingå i detta nätverk eller starta ett eget? Klippan, Perstorp och två kommuner till har redan
en gemensam upphandlingsenhet. Alla kommuner närvarande idag har olika upphandlingstider som löper
ut vid olika tillfällen. Det kommer att ta tid att samordna tiden och utifrån allas olika behov.
Håkan Strömberg bevakar frågan till nästa möte.
Från dagordningen:
Finns behov av en kartläggning av vilka verksamhetssystem som används inom Familjen Helsingborg.
Kopplat till det är det av vikt att kartlägga avtalstider för respektive kommun.

Projekt Digitala Familjen Helsingborg
Uppföljning med Kalle Pettersson av Projekt Digitala Familjen Helsingborg på nästa möte: 210426

Angående stöd för anhöriga genom Arvsfondsansökan – Av Egen
Kraft
Från dagordningen:
År 2018 var Anna Pihlqvist, då Anhörigkonsult i Helsingborg, på Socialchefsnätverket och presenterade
en idé om att skapa mötesplatser för unga anhöriga inom Familjen Helsingborg. Idén möttes positivt men
saknade finansiering. Nu har en möjlighet dykt upp för att skapa mötesplatser och skapa
stressreducerande aktiviteter både för yngre personer med kognitiv sjukdom och deras anhöriga. Det är
Riksorganisationen Hikari som avser att lämna in en Arvsfondsansökan för Av Egen Kraft – ett
metodutvecklingsprojekt med formell och informell Mindfulness för personer som utvecklat kognitiv
svikt och deras anhöriga.Hoppas att det finns intresse hos Socialchefsnätverket i Familjen Helsingborg att
vara med i ansökan som riktar sig till flera målgrupper? Utvecklingsarbetet för målgruppen patienter
under 65 år och deras anhöriga sker i så fall tillsammans med den kognitiva enheten vid Ängelholms
sjukhus. Jag har satt en kopia till enhetschefen Moa Wibom, som tackat ja till att vara med i ansökan.
Kunskapscentrum Demenssjukdomar vid Region Skåne har tackat ja till att vara ett bollplank till projektet.
Ett förslag till ett möte via Zoom om ansökan finns planerat till efter Påsk.

Centrala/delregionala samverkansorganet vårdsamverkan
Agneta H är inte närvarande.

Socialchefsrådet Skånes kommuner
Ta med frågan till nästa möte.
Från föregående minnesanteckning: På nästa kommundirektörsmöte ska det utses ett antal strategiska
nätverk inom hälsa, social välfärd och social omsorg. Detta är kopplat till den nya VPn för 2021. Det är ett
initiativ från Skånes kommuner och kopplat till God och nära vård. Ett förslag är att ta frågan vidare till
socialchefsrådet som äger rum nästa vecka. Återkoppling sker på nästa socialchefsnätvek.
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