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Minnesanteckningar Strategisk forum för
Prehositalsjukvård 180123
Närvarande; Anders Höjte, Sune Svensson, Karin Hesselgard, Torbjörn Kanfjäll,
Ulf Kanfjäll, Kenneth Karlsson, Jeanette Brink, Mattias Regnell
Frånvarande; Agenda
•

•
•
•
•
•

Genomgång av dokument Samverkans och samarbetsformer för
prehospitalsjukvård inom Region Skåne, beslut om vem som ska
representera i detta forum
o Medicinsk samordnare för överläkarforum
o Verksamhetsansvarig RAKEL
o Dagliga avstämningsmöte dirigering
Höftprocessen
Ambulanstransport Barn Lund - Malmö, direktiv ska tas fram
Mini/Max bil, tidsplan för implementering
Status och uppdatering gällande övertagning av distrikt 1 och 4
TV-Skärmar på ambulansstationerna

Genomgång av dokument Samverkans och samarbetsformer för
prehospitalsjukvård inom Region Skåne
Genomgång av dokumentet, bifogar till minnesanteckningar dokument med de
förändringar vi är överens om enligt nedan.
Strategisk nivå
Beslut om mötesfrekvensen till 3 gånger på våren och 3 gånger på hösten.
Mötesdeltagare ska vara på verksamhetschefsnivå då beslut ska kunna fattas i detta
forum. Vid mötet kan ordinarie deltagare ta med sig max en person, beroende på
agendapunkter. Vi begränsar deltagande till max 2 deltagare per vårdgivare. För
frågor av medicinsk karaktär representeras mötet i första hand av Åsa Granqvist
som har uppdraget som Medicinsk samordnare för ambulanssjukvården med
uppdrag att sammankalla och leda överläkarforum.

Postadress: Medicinsk service, 221 85 Lund
Besöksadress: Kioskgatan 19 plan 3, Lund
Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax:
Internet: www.skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255
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Till det strategiska forumet adjungeras sakkunniga från taktisk nivå vid behov som
då är rådgivande och ej beslutande.
Enhetschefsgrupp
Vi beslutar att det behövs ett forum för enhetscheferna där olika frågor kan
diskuteras. Det ska vara ett forum med en tydlig agenda och struktur där frågor kan
lyftas av olika karaktär. Vi beslutar att ansvar för att planera och ta fram ämne till
respektive mötesforum cirkuleras mellan utförarna.
Målet är att vi planerar för 4 halvdagar mellan kl 13.00 – 17.00. Det första mötet
planeras till mars/april 2018. VO Ambulans och VO Prioritering, råd och stöd
ansvarar för första mötet.
Region Skåne bokar lokaler för alla mötena.
Avstämningsmöten för dirigering
Vi beslutar att starta upp dagliga avstämningsmöten från den 1/3 2018. Daglig
avstämnings möten syftar till ge en översikt och status för att identifiera hur
prioritering, dirigering och ambulanssjukvården fungerar. Dirigeringsmöte sker
varje morgon kl 8.15.
Förvaltningsgrupper för RAKEL och ISPASS
Förvaltningsgrupperna arbetar enligt Region Skånes riktlinjer för den beslutade
Styr- och förvaltningsmodellen. Representanter i förvaltningsgruppen utgörs av
systemansvarig, systemspecialist från Förvaltning IT/ digitalisering,
verksamhetsansvarig utses av VO Ambulans. Respektive vårdgivare inom
ambulanssjukvården utser vars en verksamhetsspecialist inom respektive
förvaltningsgrupp.
Medicinsk samordnare för överläkarforum
Karin informerar att hon utsett Åsa Granqvist till Medicinsksamordnare för
ambulanssjukvården. Uppdraget innebär att vara rådgivande i övergripande frågor
inom Ambulanssjukvården till divisionschefen for Division MT och Prehospital
sjukvård samt att uppdraget också innebär att sammankalla och leda
överläkarforum. Uppdragsbeskrivning bifogas.
Höftprocessen
Precis innan jul fick vi information från verksamhetschef Håkan Kerrén att de ville
förändra i höftprocessen på Helsingborgs akutmottagning. Det innebär att det finns
ett önskemål om att ambulanssjuksköterskan ska assistera vid blockadgivning på
akutmottagningen och sedan vidaretransport till röntgen. Denna process är inte
förankrad med oss. Karin har också fått ett mejl från en enhetschef inom
ambulansdistrikt 4 som lämnat en höftpatient på Helsingborgs akutmottagning och
inte blivit väl bemöt.
Dialog om att det inte är acceptabelt om att det finns ”olika” varianter på
Höftprocessen på de olika sjukhusen. Det är självklart att vi ska medverka i olika
processer men ambulanspersonalen ska inte användas då det finns brist på
medarbetare inom den intrahospitala sjukvård, det ger en fördröjningseffekt till
användandet av ambulanserna. Vi ska rapportera över till ansvarig sjuksköterska på
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akutmottagningen eller gå direkt till röntgen och där rapportera över till ansvarig
sjuksköterska.
Beslut att ambulansöverläkarna ser över höftprocessen och därefter kalla ansvariga
verksamhetschefer för processen till en dialog om att vi ska arbeta på lika sätt
oavsett sjukhus.
Ambulanstransport Barn Lund - Malmö, direktiv ska tas fram
Karin har haft ett möte med Marie Lundström, verksamhetschef för barnmedicin på
SUS tillsammans med Poul Kongstad. Det kommer att finnas en problematik med
vårdplatsbrist på SUS Lund för barnmedicinska patienter, framförallt mellan
perioden februari – mars då trycket är högre för behov av vårdplatser pga
influensaperioden. Detta kommer att innebära fler ambulanstransporter av barn
mellan Lund och Malmö. Barn inneliggande i Malmö som har behov av någon
utredning/röntgenundersökning kan behövas transporteras fram och tillbaka mellan
Malmö och Lund. Likaså kan det finnas behov av att barn som söker till Lunds
akutmottagning kan behöva ambulanstransport till Malmö pga vårdplatsbrist.
Information har getts att för att underlätta vid planerade undersökningar ska de
fylla i formulär så snart som möjligt för att beställa en ”sjuktransport” med
Ambulans (Prio 3). Om beslut finns så redan dagen innan.
Vid enstaka tillfällen kan det vara så att en akut ambulanstransport förs måste köras
till Lund som är närmsta akutmottagning där ambulanspersonalen får vänta tills en
bedömning görs snarast av läkare innan vidaretransport till Malmö. Poul ska ta
fram ett förslag till direktiv så det hanteras på bästa sätt.
Mini/Max bil, tidsplan för implementering
Torbjörn informerar om att Mini/Max ambulansen nu är utrustad och kan komma
att tas i bruk inom 14 dagar. Det finns dock ett problem med båren och
kuvöstransporten då kuvösen är allt för hög. Det arbetas på en lösning. Mini/Max
ambulansen ska användas både till kuvöstransport och transport av bariatriska
patienter i Region Skåne. Vi har nyligen haft en incidens med problematik av att vi
fått använda djurtransportfordon för en patient.
Status och uppdatering gällande övertagning av distrikt 1 och 4
Övertagande i Nordost
Kenneth informerar att det skett avstämningsmöte med Falck förra veckan om
bland annat övertag av inventarier. De följer tidsplanen det är dock en utmaning då
ambulanserna ska bytas ut under natten 31/1 och 1/2 då RAKEL och ISPASS ska
flyttas över till nya ambulanser.
Övertagande i Sydväst
Allt går enligt plan, ambulanserna är på plats. Kläder har ankommit.
Överenskommelse finns för övertagande av inventarier på Lockarp.
Ett stort TACK ska riktas till Samariten som kommer att sätta in 4 stycken
ambulanser enligt överenskommelse både den 1/2 och 2/2 på dagtid.
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TV skärmar på ambulansstationerna
Karin ber varje vårdgivare att fundera på och tänka igenom om hur TV-skärmarna
på respektive ambulansstation fungerar. Vilket behov ses och hur används TVskärmarna som just nu uppdateras av Poul och hans medarbetar.
Karin ber om svar med vändande post.

Övrigt
Mattias tar upp frågan gällande vem som ska ansvara för att uppdatera SOS med
nya Dirigeringsdirektiv och Stationsinstruktioner som beslutas alt revideras, detta
gjorde tidigare KSM/RSPE. Mattias skickar förslag på underlag till Karin.

Kommande möten
13/3 kl 13.00 – 15.00
15/5 kl 10,00 -12.00
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