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Omsorgsnämnden
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Svar på motion - Öka samverkan mellan kommun och
landsting
Dnr ON 2016/0092
Handlingar
Tjänsteskrivelse 2016-07-12
Motion
Bakgrund
Hemsjukvården övergick till kommunerna i Kalmar län 2008. I
hemsjukvårdsavtalet och medföljande bilagor regleras vem som har ansvar för
sjukvård vid olika givna situationer som kan uppstå i övergång mellan vård i
landstinget och kommunen. Missförstånd kan uppstå om roller och ansvar
oavsett hur tydligt avtalet än är.
I motionen föreslås att förutsättningar för ett samarbetsprojekt mellan Kalmar
kommun och landstinget i Kalmar i syfte att möjliggöra
organisationsöverskridande auskultation för personal samt att utreda
förutsättningarna för att personal inom respektive organisation bjuds in till
relevanta internutbildningar.

Yttrande
Auskultation inom huvudmännens olika verksamheter förekommer redan idag
och även att personal anställd hos ena huvudmannen arbetar extra hos den
andra. Ett sådant exempel är att sjuksköterskor inom ambulansen går in och tar
extrapass inom den kommunala hemsjukvården.
Gemensam kompetensutveckling har utökats på senare år, delvis på grund av
landstingets utveckling av sin KTC-verksamhet (Kliniskt träningscenter), där
kommunens personal erbjuds kostnadsfria utbildningar, men också utifrån
behovet av ökad medicinsk kompetens inom kommunen då hemsjukvården
har ett allt större ansvar för multisjuka som vårdas i hemmet.
Personal från landstinget utbildar kommunens hälso- och sjukvårdspersonal via
riktade uppdragsutbildningar inom exempelvis diabetes, sårvård, palliativ vård,
hygien. Landstinget har också erbjudit 8 poängsutbildningar inom geriatrik och
palliativ vård till en viss kostnad för kommunens sjuksköterskor de senaste
åren. Utbildning i kommunikationsmetoden SBAR har under året genomförts
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med personal från ambulansen tillsammans med sjuksköterskor från
kommunen.
Genom dessa gemensamma utbildningar skapas också personliga kontakter
som underlättar samverkan mellan huvudmännen.
2016 infördes inom kommunen en ny funktion som vårdkoordinator, vilket ger
möjligheter till bättre analys och återkoppling av avvikelser mellan
huvudmännen och bidrar till ökad förståelse för varandras verksamheter.
Samarbete och möjligheter till auskultation samt gemensamma utbildningar
förekommer redan idag och har utvecklats under de senaste åren.
Vi ser positivt på en ytterligare utveckling inom detta område gärna genom ett
samarbetsprojekt som föreslås i en motion 7/2016 till landstingsstyrelsen.
Beslut
Omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget avseende
motion om ökad samverkan mellan kommun och landsting.
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Svar på motion - Öka samverkan mellan kommun och landsting
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget avseende
motion om ökad samverkan mellan kommun och landsting.
Bakgrund
Hemsjukvården övergick till kommunerna i Kalmar län 2008. I hemsjukvårdsavtalet och medföljande bilagor regleras vem som har ansvar för sjukvård vid
olika givna situationer som kan uppstå i övergång mellan vård i landstinget och
kommunen. Missförstånd kan uppstå om roller och ansvar oavsett hur tydligt
avtalet än är.
I motionen föreslås att förutsättningar för ett samarbetsprojekt mellan Kalmar
kommun och landstinget i Kalmar i syfte att möjliggöra organisationsöverskridande auskultation för personal samt att utreda förutsättningarna för att personal inom respektive organisation bjuds in till relevanta internutbildningar.

Yttrande
Auskultation inom huvudmännens olika verksamheter förekommer redan idag
och även att personal anställd hos ena huvudmannen arbetar extra hos den
andra. Ett sådant exempel är att sjuksköterskor inom ambulansen går in och tar
extrapass inom den kommunala hemsjukvården.
Gemensam kompetensutveckling har utökats på senare år, delvis på grund av
landstingets utveckling av sin KTC-verksamhet (Kliniskt träningscenter), där
kommunens personal erbjuds kostnadsfria utbildningar, men också utifrån
behovet av ökad medicinsk kompetens inom kommunen då hemsjukvården
har ett allt större ansvar för multisjuka som vårdas i hemmet.
Personal från landstinget utbildar kommunens hälso- och sjukvårdspersonal via
riktade uppdragsutbildningar inom exempelvis diabetes, sårvård, palliativ vård,
hygien. Landstinget har också erbjudit 8 poängsutbildningar inom geriatrik och
palliativ vård till en viss kostnad för kommunens sjuksköterskor de senaste
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åren. Utbildning i kommunikationsmetoden SBAR har under året genomförts
med personal från ambulansen tillsammans med sjuksköterskor från kommunen.
Genom dessa gemensamma utbildningar skapas också personliga kontakter
som underlättar samverkan mellan huvudmännen.
2016 infördes inom kommunen en ny funktion som vårdkoordinator, vilket ger
möjligheter till bättre analys och återkoppling av avvikelser mellan huvudmännen och bidrar till ökad förståelse för varandras verksamheter.
Samarbete och möjligheter till auskultation samt gemensamma utbildningar
förekommer redan idag och har utvecklats under de senaste åren.
Vi ser positivt på en ytterligare utveckling inom detta område gärna genom ett
samarbetsprojekt som föreslås i en motion 7/2016 till landstingsstyrelsen.
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