
 

 

 

MAS/MAR nätverksträff- Nordvästra Skåne 

Datum & tid: 210827 kl. 9.00- 11.00 

Plats: Digitalt via Teams 

Närvarande: Therese Finn, Bodil Fälth, Gith Nordqvist, Victoria Morris, Ebba Larsson, 

Malin Sjöberg, Anna Danielsson, Sandra Olsson, Aziza Munke. 

Återbud: Rada Tripunovic 

 

Dagordning 

-Lägesuppdatering respektive kommun: 

 

Klippan: Arbete pågår med att gå över till nytt journalsystem i form av  

Lifecare-HSL vilket innebär en del utmaningar. Även aktuellt med 

omorganisation i Klippan som framförallt berör hemtjänsten. 

 

Örkelljunga: Även i Örkelljunga pågår arbetet med att gå över till Lifecare-

HSL som journalsystem. 

 

Bjuv: Även Bjuvs kommun är i en övergång till Lifecare-HSL. Smittspårning 

aktuellt bland personal men annars ett lugnt läge avseende Covid-19.Ser 

behov av MAR -funktion på deltid. 

 

Helsingborg: Sommaren har varit lugn avseende Covid-19. Nu endast en 

smittspårning på gång gällande personal. Aktuellt med arbete gällande LoV. 

 

Höganäs: Arbete med ”God och nära vård” pågår, innan sommaren 

genomfördes patientsäkerhetsanalys. Efterfrågar arbetet som gjorts i den 

delregionala samverkansgruppen som skulle presenterats i mitten av augusti 

men inget som någon i denna grupp tagit del av. 

 

Båstad: Sommaren har varit lugn gällande Covid-19, enbart 

personalprovtagning aktuell. Även Båstad övergår till Lifecare –HSL och övrigt 

nytt att införa under hösten är Tena Identify. 

 



Ängelholm: Sommaren har varit lugn gällande Covid-19, enbart 

personalprovtagning aktuell. Igår blev MAS,MAR och Verksamhetschef 

intervjuade av Socialstyrelsen för andra gången gällande hur verksamheten är 

organiserad, samverkan med Region Skåne och andra aktörer, digitalisering 

mm. Frågan har ställts om de vill delta i Socialstyrelsens podd- ”På Djupet”. 

 

-Suicid/suicidförsök när kunden endast har SOL insatser 

 

Dialog gällande ansvar och agerande då en person som bara har insatser 

enligt SoL uttalar suicidtankar och/eller gör suicidförsök. Samtycke till kontakt 

med vårdgivare, orosanmälan respektive möjlighet att konsultera kommunens 

sjuksköterska, kontakt med chef mm. diskuteras. Styrdokument framtaget i 

Ängelholms kommun bifogas dagens protokoll för alla att ta del av.    

 

-Hur är HSL personal i äldreomsorg respektive funktionsstöd placerade i 

organisationen och fysisk placering i respektive kommun? Fördelar 

respektive nackdelar? 

 

Gemensamt för kommunerna är att HSL personalen i hela eller delar av sina 

tjänster är riktade mot LSS, undantaget är Båstad där fysioterapeut och 

arbetsterapeut följer ett geografiskt område både avseende LSS och 

äldreomsorg. I några av kommunerna sitter sjuksköterskorna inom LSS 

tillsammans med kollegorna i hemsjukvården, i andra sitter de som en egen 

grupp eller tillsammans med fysioterapeut och arbetsterapeut. Fördelar med 

att vara inriktade mot ett specifikt område och sitta tillsammans med övriga 

teamet. Samtidigt behov av stöd och samarbete med hemsjukvårdens 

personal. Höganäs har kommit långt gällande egenvård inom LSS och har 

även tillsatt en utvecklingstjänst inom LSS.   

 

-IVO:s granskning av journaler relaterat till pandemin 

Redovisning aktuell avseende sjuksköterskornas dokumentation, vårdplaner 

mm samt vårdcentralernas dokumentation. För att kunna sammankoppla 

person och vårdcentral måste journalen läsas och informationen läggas till. 

Hela HSL-journalen omfattas inte av granskningen då journalanteckningar av 

fysioterapeut och arbetsterapeut är undantagna vilket ifrågasatts av MAR 

nätverket. 

 

-Dialog, diskussion, råd 

Dialog gällande mobila vårdteam. 

 

Dialog gällande skyldighet att bevaka NPÖ 

AK-mottagningen ska kontakta kommunens sjuksköterskor vid förändringar. 

Dialog behöver föras gällande kommunikationen då fax inte längre ska 

användas mer än vid akuta förändringar, Mats Renard har haft dialogen med 

mottagningen. 

 



LSS-timmar- SoL och HSL 

Privat assistans köper timmar av kommunen vid dubbelbemanning mm. HSL 

bedömning ligger till grund för att dubbelbemanna vid förflyttning, kräver inte 

biståndsbeslut. 

 

MAR uppdrag i kommunerna 

Kommuner som inte har MAR anställd ser över möjlighet att anställa på deltid. 

Fördel att enbart arbeta i en kommun och inte ha delad tjänst kommuner 

emellan.  

 

-Planering av höstens möten 

Återgång till möte 1 g/ månad. Förslag 3:e fredagen i månaden mellan kl. 9-11 

så länge mötena hålls via Teams. 

 

Beslut 

Örkelljunga håller i nästa möte som blir fredagen den 24/9 kl. 09:00-11:00 via 

Teams 

 

-Avslut 

Då alla inte hade möjlighet att delta till mötets slut idag skickas förslag på     

mötesdatum och tider för höstens möten via mail. När mötestiderna för hösten 

är satta meddelar undertecknad dessa tider till Lotta Green så hon kan välja 

tillfälle att delta för dialog gällande ”God och nära vård”. Inbjudan via Teams 

skickas till samtliga.  

   

Sekreterare: Bodil Fälth  


