
 

 

 

MAS/MAR nätverksträff- Nordvästra Skåne 

Datum & tid: 20210924 kl. 9.00- 11.00 

Plats: Via Teams 

 

Dagordning 

• Lägesavstämning 

• "Demenssamordnare - dokumentera i journal?"(Viktoria 10 minuter)  

Arbetar de inte från legitimation utan är anställd som samordnare, ej HSL-dokumentation. De 

råd- och stöd som ges vilka har del i hälso- och sjukvård och åtgärder, kontakt med 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska. 

Det är uppdraget som styr om dokumentationsplikt 

• Fallavvikelser, ej inskriven i hemsjukvård (Rada 15 minuter) 

Ligger utanför HSL-avvikelser men bör rapporteras, Kan rapporteras i SoL-rapportering 

• Ordination, förskrivning och uppföljning av antidecubitusmadrasser för personer som ej 

inskrivna i hemsjukvård (Rada 10 minuter) 

Ska följas upp, men av vem? Vad har vi för uppföljningsansvar, när vi förskrivit men inte 

ordinerat utan annan huvudman ordinerar? Vi har uppföljningsansvar för det vi förskriver, den 

som ordinerar har uppföljningsansvar för sin bedömning samt om åtgärden har haft den 

förväntade effekten.  

• Information, ICD, Helsingborg Halland (Sandra.5 minuter) 

Står still arbetet med magneter. I nuläget ansvarar för mottagning för dessa.  

• Teams ej tillgänglig för säkerinformation, SVU, SIP (Sandra 10 minuter) 

Digitala möten i socialtjänsten | SKR 

Ineras digitala rum kommer användas av Region gällande SiP, SVU 

• Waranordination, AK-mottagningen. Möte region och medarbetare kommun. Postgången 

har förändrats under tiden förändringen skedde, gällande information om ”ny ordination” 

skulle komma via brev. Fördröjningar i postgången gör att det kan vara dags för ny 

provtagning när brev med ordination faktiskt kommer fram. 

Kommunen skriver inte av från NPÖ-ordination, ordination ska erhållas från ansvarig 

mottagning. Det finns ingen lösning på situationen just nu, arbete pågår för lösning. 

Fram kommer även vid dessa kontakter att Noak-preparat är förstahands-preparat inte 

Waran. 

• ASiH-Pascal (Sandra). ASiH använder inte Pascal, det finns en gammal överenskommelse som 

gör gällande att ASiH inte använder Pascal utan endast arbeta i sin egen läkemedelsmodul. 

Överenskommelse kom till då det fanns risker med att arbeta i dubbla system samt att 

https://skr.se/skr/covid19ochdetnyacoronaviruset/socialtjanstaldreomsorgfunktionsnedsattning/digitalamotenisocialtjansten.32749.html


läkemedelsordinationen förändrades ofta. Dialog kommer föras mellan ASiH, 

primärvårdsenhet chefsläkare samt representant från MAS/MAR nätverk 

• ASiH, bilaga 7 HS-avtalet. ASiH har fört dialog med kommunerna gällande 

samverkanspatienter och ev svårigheter som kan uppstå. I avtalet bilaga 7 beskriver 

samverkan. MAS/MAR-nätverket kommer sitta ner på ett möte framåt och arbeta kring 

avtalet, fördelar, nackdelar och ev förslag för förändring 

• Lotta Green Dahlberg kommer till nätverksmöte 19/11, ska prata NäraVård, personcentrerat 

och brukarorienterat. Svalöv Landskrona önskar få delta detta tillfälle, Bodil Fält bjuder in 

dem 

• SIP-utb. Det framarbetas i nuläget en utbildning för huret/innehållet i SIP. Det ska bli en 

regionsövergripande utbildning, alla ska göra lika. Utbildning har grund ifrån Helsingborg där 

Socialsekreterare Erik Bengtsson tillsammans med FACT-samordnare tagit fram underlag för 

utbildning 

• Egenvård, IMO-skena, HSL-insats, delegeringar, Rehab. Framkommer i vissa kommuner att 

Rehab inte arbetar med egenvårdsintyg, delegeringar. Det som är ordinerat är en HSL-insats 

och ska registreras som en HSL-insats. Det är allvarlighetsgrad och risk som ska föranleda om 

det är en uppgift som kräver delegering. Kan även Rehab utbilda i förväg för delegering, ja. 

• Nästa möte är den 22 oktober, Malin Sjöberg Bjuv är sammankallande 

 

 

 

Sekreterare: Sandra Olsson 


