MAS/MAR nätverksträff- Nordvästra Skåne

Datum & tid: 200917 kl 9.00-11.00
Plats: Skype

Dagordning
Ange vem som är ansvarig samt om det är möjligt, tidsåtgång.

Föregående mötes minnesanteckningar

Information
Info som är viktig att delge andra, beslut som fattats, info från möten etc.

Dialog
Öppet för frågor där synpunkter och/eller en dialog önskas. Förbered gärna med underlag innan
mötet.



Nytt dokument för antibiotika i kommunal HSV
En rutin är skapad av chefsläkaren inom primärvården, dokumentet har skickats ut för
feedback. Ev synpunkter lämnas snarast till Gith. I dokumentet står att Falck kan
kontaktas jourtid vilket kan bli svårt med tanke på Flacks tillgänglighet. I Ängelholm,
Örkelljunga och Klippan finns en välfungerande rutin för att ge intravenösa antibiotika
i hemmet.



Hävande av besöksförbud
Alla kommuner arbetar med att ta fram rutiner för säkra besök.
Fundering från Höganäs om att föra loggbok på besökare för att ev kunna smittspåra
vid en smittspridning. Frågan lyfts till Vårdhygien och Smittskyddsmöte. Höganäs har
i dagsläget en hälsodeklaration som besökare ombeds att fylla i. Ebba mailar ut
blanketten till MAS/MAR nätverket.
Helsingborg kommer att bemanna upp med personal och tillgängligheten hos chefer
under oktobers fyra första dagar för att kunna möta ev många besökare.
Väntar även på att få ta del av beslutad föreskrift samt vägledande dokument från
Folkhälsomyndigheten.



Förebyggande verksamhet och dagverksamhet
Många av kommunerna har igång dagverksamheten men i andra former. Få
kommuner har igång förebyggande verksamhet inom äldreomsorgen men planerar
att starta upp efter hand.



Krav på Pascal
Många av kommunerna önskar att alla patienter där vi har läkemedelsövertag har
sina läkemedel inlagda i Pascal. Ingen av kommunerna har det som krav men vore
bra om frågan kan drivas vidare. I Närsjukvårdsrådet har frågan tidigare lyfts med
hyfsat resultat. Malin, Ebba, Gith lyfter frågan igen i Närsjukvårdsrådet och Ebba och
Bodil lyfter frågan i det regionala MAS/MAR nätverket.
Nyligen har information publicerats på Vårdgivareskåne.se angående att
insulinordinationer ska ske i Pascal med vissa undantag. Oklart hur informationen i
dagsläget når ut till MAS:arna.



Nytt dokument från Vårdhygien
Framkommer att Vårdhygien har publicerat ett nytt dokument som beskriver att
munskydd föredras istället för visir om det används i förebyggande syfte vid
ansiktsnära moment. Sandra Sturk mejlar dokumentet.



AK-mottagning som ska förmedlas med brev
En del sjuksköterskor i kommunerna har fått till sig att AK-mottagningen har slutat att
faxa ny Waranordination, svaret kommer att komma per post. Oklart var beslutet
kommer ifrån samt vad som gäller. Finns stora risker med att svaret kommer
brevledes. Sandra Olsson kontaktar Kristina Olsson.



Influensavaccination
Ebba har anmält sig för att vara med i en arbetsgrupp gällande vaccin för
säsongsinfluensan. Finns även ett uppstartsmöte inplanerat. Gällande att vaccinera
personal så är det inte kommunens ansvar att utföra.



Ensamåkning vid sjukresa/färdtjänst
Mats Renard skickat uppdaterade regler kring dessa transporter 200916 samt
200917 skickat följande förtydligande 200917 från Region Skåne:
- Alla sjukresor bokas som ensamresor till 31 december 2020.
- Alla färdtjänstresor där kunden är 70 år eller äldre ska bokas som ensamresor.
- Planerade/fasta färdtjänstresor ska optimeras i samordning, men fasta resor som
går till sjukvården som exempelvis dialys eller cytostatikabehandlingar är
sjukresor och bokas som ensamresor.
- Övriga färdtjänstresor erbjuds ensamåkning vid de tillfällen tillgång av fordon finns
och så långt det är möjligt.
Angående avvikelsehantering Skånetrafiken så kan inte kommunerna göra det via
Skånetrafikens webbportal utan avvikelser måste skickas som extern avvikelse.
Sandra Sturk kontaktar Skånetrafiken för att få ta del av blankett för avvikelserapport
så kommunens personal kan skicka in skriftliga avvikelser. Här finns Skånetrafikens
befintliga avvikelserutin https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/sjukresor/avvikelsehanteringsjukresor.pdf Sjukresa borde gå som extern HSL-avvikelse men inte färdtjänst.



Behov av översyn av rutiner gällande delegering över
vårdgivaregränser (ASiH)
Nuvarande överenskommelse har löpt ut. Se mail med dokument från Ebba
200813. Till nästa möte ska alla gå igenom dokumenten och följa upp hur de fungerar
i verksamheterna. Därefter kan kontakt tas med ASiH för förnyelse. ASiH ska bjudas
in till nätverket i höst. Önskemål om att få ta del av avvikelser i samverkan.



Överenskommelsern mellan psykiatrin och Skånes kommuner
Ny ramöverenskommelse ska tecknas. Ebba skickat info till oss 200916. Ta del av
dokumenten i mejlet och skicka Ebba frågor ur HSL-perspektiv.



Ev förändringar i SVU-processen:
Sandra Olsson informerade om förslaget att primärvården ska föreslå i Mina planer
om/när SIP ska ske (istället för slutenvården som idag). Synpunkter på det skickas till
Sandra O. senast 23/9.

Beslut
Bra om det kan förberedas med underlag innan mötet.



Framtida mötens struktur (vem håller i mötet när? När ska punkter till
dagordningen skickas in? Vem skriver minnesanteckningar?)
Ansvaret går runt i gruppen och följer loggorna på dagordningen. Den som upprättar
dagordning är sekreterare för mötet. Ok att sätta upp punkter med kort varsel till
mötet. Vi provar och utvärderar efterhand. Nästa möte skickar Båstad ut dagordning
samt skriver minnesanteckningar. Punkter till dagordningen mejlas till
sandra.sturk@bastad.se.

Avslut
Sammanfattning och reflektion.

Dagens sekreterare: Malin Sjöberg

