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Minnesanteckningar Strategisk forum för
Prehospitalsjukvård 180313
Närvarande; Anders Höjte, Karin Hesselgard, Torbjörn Kanfjäll, Ulf Kanfjäll,
Jeanette Brink, Mattias Regnell, Åsa Granquist
Frånvarande; Sune Svensson
Agenda
Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fastställa Samverkans- och samarbetsforum
Boka in kommande möte
Program till EC möte 20/3
MIN/MAX drift - framtagande av direktiv
Djurambulans – beställningsrutiner
Tv-skärmarnas nytta, använda Vårdgivarwebben
Fastställande av utrustningslista
VA och VS till förvaltningsgrupper, se nedan
Info om avstängning E22 5/4 – 19/4
RUG – Instruktörer för regionala utbildningsdagar kl 14.45-15.00

Fastställande av dokument Samverkans och samarbetsformer för
prehospitalsjukvård inom Region Skåne
Dokumentet beslutades och ska publiceras på Vårdgivare Skåne,
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/ambulanssjukvard/#85630
Kommande möten
Datum fastställs till Strategiska samverkansforumet för 2018
Måndag 7/5 kl 13.00 – 15.00
Måndag 10/9 kl 13.00 – 15.00
Måndag 5/11 kl 13.00 – 15.00
Mattias meddela att Camilla Nyhlén ersätter honom på kommande möten.

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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Program till EC möte 20/3
Anders presenterar ett förslag till agenda för EC-mötet den 20/3. Vi beslutar att
fastställa detta.
Kommande EC- möte för 2018 beslutas
Fredag 28/9 kl 9.00 – 12.00 (Samariten)
Fredag 23/11 kl 9.00 – 12.00 (PreMedic)

MIN/MAX drift - framtagande av direktiv
Ulf och Torbjörn informerar om att fordonet är i drift men att de väntar på
specialbeställd utrustning för MAX delen. Denna kommer att kunna ta patienter
upp till 330 kg. Fordonet fungerar ännu inte helt för MINI (Kuvösdelen) då det
finns ett bekymmer med båren och lift till kuvösen. Fordonet ska användas även
som reserv för IVA bilen.
Personalen går nu utbildning för lyft och bärteknik.
Tilläggsavtalet med HSS är ännu inte klart vilket behövs för att kunna skriva
direktiv för att reglera det regionala uppdraget.
Det har skett inventering och inköp på alla akutsjukhus för sängar och draglakan
etc för att kunna ta emot och vårda bariatiska patienter. Karin förmedlar listor på
vad som inventerats på sjukhusen till Lucas.
När MIN/MAX är i full drift ska vi inte behöva använda oss av transport med
Djurambulans. Om vi ändå ställs in för situationen så är det den Regionala TIBen
som beslutar om beställning ka ske av Djurambulans,

TV-skärmarnas nytta
Inventering har gjort vilken funktion TV-skärmarna fyller som informationskanal.
Samariten upplever att medarbetarna tar del av informationen, men vet inte om all
information tas emot av medarbetarna då det inte kvitteras. Samariten använder sig
också av egna informationskanaler där medarbetarna kvitterar informationen.
PreMedic har inga TV-skärmar kvar då de inte övertagit dessa från Falck AB.
Medarbetarna har tidigare tagit del av informationen från TV-Skärmarna.
Ambulansverksamheten i Region Skåne använder sig i av andra informationsvägar
till medarbetarna.
Vi beslutar att avveckla TV-skärmarna och istället skicka viktig information till
respektive vårdgivare på angivna mejladresser och sedan sprids informationen
inom respektive organisation.
Samariten: viktigt.meddelande@samariten.se
PreMedic; till Jeanettes mejl
Region Skåne
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VO Ambulans; till Anders mejl
VO Prioritering, råd och stöd; till Sunes mejl
SOS;

Fastställande av utrustningslista
Vi beslutar att överläkarforum ser över utrustningslistan för att värdera vad som
ska vara med ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Åsa återkommer med förslag senast
den 31/3 via mejl till Karin för vidarebefordran till denna grupp.

VA och VS till förvaltningsgrupper
Varje vårdgivare återkommer inom en vecka till Karin med vilka medarbetare som
är Verksamhetsansvarig och Verksamhetsspecialister inom respektive
förvaltningsgrupp.
MT utrustning, (LP15, LUCAS)
VA Lucas Hermelin, VO Ambulans
VS Ola Fredriksson, Nicklas Jakobsson, VO Ambulans
VS Lucas Johansson, Samariten
VS Jonas Trobäck, Jonas Svärd, Thomas Oredsson, PreMedic

RAKEL
Tf VA Leif Björk, VO Ambulans
VS Tomas Andersson, Filip Lundgren, VO Ambulans
VS Renzo Wargas, Samariten
VS Stellan Borg, Fredrik Nilsson, Roger Jönsson, PreMedic

ISPASS
VA Lotta Lundin
VS Andreas Kock, Sven-Åke Hansson, VO Ambulans
VS Renzo Wargas, Samariten
VS Samuel Elfblad, Mathias Anderberg, Henrik Wigselius, PreMedic
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Info om avstängning E22 5/4 – 19/4
Karin går igenom bifogad Karta som visar avstängningen på E22, Lund norra till
Lund Östra mellan 5/4 kl 20.00 – 19/4.
På torsdag 15/4 är det ett möte med blåljusorganisationerna och Trafikverket samt
Lunds kommun för att se på alternativa körvägar då det uppstår problem. Detta
kommer att ha en mycket stor påverkan på framförallt Samaritens
ambulansverksamhet samt PreMedics verksamhet. Insatstiderna kommer att
påverkas.
Samariten ger förslag på att de kan se på om de kan sätta in extra fordon dagtid
under denna period. Karin tar med sig det till avtalsförvaltarna samt Region Skånes
TIB verksamhet.

Höftprocessen
Överläkar forumet har gått igenom direktivet för höftspåret. De är eniga om att
våra ambulansteam ska överrapportera patienten vid ankomst till akutmottagningen
då dt inte ger något mervärde att ambulansteamet går upp till röntgen och sedan
överlämnar på avdelning eller akutmottagningen igen. Det åtgår upptill 1h av
ambulansteamets tid innan de kan lämna sjukhuset för nästa uppdrag.
Helsingborg har gjort en förändring i höftspåret utan förankring att
ambulanssjuksköterskan ska assistera vid blockadgivning. Anders informerar
Håkan Kerren att vi inte kommer att genomföra detta. Det är oerhört viktigt att
ambulansteamen får stöd från ledningen. Åsa och Karin kallar till möte med
berörda verksamhetschefer för information och dialog att ambulanssjukvården inte
har detta uppdrag. Fördröjning på akutmottagning påverkar insatstiderna vilket
medför vite vid ökade insatstider.
Underlag från överläkarforum bifogas minnesanteckningarna.

Fokus år 2019
Åsa informera att läkargruppen föreslår att vi för 2019 inriktar oss på den
geriatriske sköra patienten.
Åldringar utgör en betydande del av ambulansverksamhetens patienter. Det är ett
undanträngt riskområde där vi behöver inhämta kunskap och inspiration. Många
avvikelser kopplat till bemötande och VIPP.
Många gånger tillkallas ambulans när de tänkta resurserna inte räcker till.
Gränssnittet akutvård/primärvård är relativt tydlig i triagebok och en mängd övriga
dokument. I det enskilda ärendet med ambulans på plats är det sällan
värdeskapande för patienten att peka på triagehandboken. Vi måste ge professionell
vård med gott bemötande oaktat gränssnitt.
Beslut för 2019 är att Fokusområdet blir den geriatriske sköra patienten.
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RUG – Instruktörer för regionala utbildningsdagar
Dialog med Caroline Hagström och Anita Danielsson om vikten av att det går i
linjen för respektive chef vilka instruktörer som kan medverka på de Regionala
utbildningsdagarna. Inom VO Ambulans kommer instruktören kostnadsfördelas för
den tid som används för de Regionala utbildningsdagarna.
Uppföljning av vilka utbildningsdagar som respektive medarbetare deltar på åvilar
närmaste chef.
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