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Protokoll

Patientråd Sunderby sjukhus
Tid och plats

Tisdag 18 december kl.9.30–12.00, konferenscentrum rum 1, Sunderby
sjukhus
Närvarande

Katarina Johansson, Närsjukvård
ordf
Anna Lindh, Närsjukvård
Per Clausén, Division Service
Jan-Erik Nilsson, Funktionsrätt
Norrbotten, Prostataföreningen
Siv Nilsson, SPRF

Ulla Öhman, PRO
Elly Granlund Åström,
Blodcancerföreningen
Anita Sandström, Osteoporosföreningen
Camilla Lindbäck, Närsjukvård

För kännedom

Margareta Pettersson, SRF
Eivor Eriksson DHR/HSO
Marina Edberg, länssjukvård
Elsa Lehtonen, Länssjukvård
Karin Liljestrand, SKPF
Thomas Tillberg, SRF

Anders Broström Division Service
Christer Waltari, Funktionsrätt
Norrbotten, Strokeföreningen

§1 Mötets öppnade och uppföljning av föregående
protokoll
Information om hemsjukvårdsteam kommer att ske vid nästa möte.
Fråga kommer om deltagande från andra verksamheter då det ofta inte finns
någon från länssjukvården.
Hur sker kommunikationen vidare för frågor när det rör representanter som
inte närvarar. Katarina tar med sig frågorna till de verksamheter som det
berör. Närsjukvården är sammankallande för detta möte och de ansvarar ej
för all verksamhet på sjukhuset.
Fråga kommer om hur information kring organisationsförändring informeras
om här. Verksamheterna kan inte stänga mottagningar eller slå samman
hälsocentraler, det är politiska beslut. Information om våra verksamheters
förändringar kommer alltid att delges under information.

§2 Val av justerare
Anita Sandström väljs som justerare jämte ordföranden.
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§3 Inbjudan att delta i förbättringsarbete om ökad
tillgänglighet i vården
Vi i närsjukvården Luleå/Boden vill bjuda in sex deltagare med
patienterfarenhet till en workshopserie om tillgänglighet i vården.
Datum för workshop är 19/2, 21/3 och 9/4, 2019, tid 13:00 – 16:00 (med
reservation för ev ändringar).
Förbättringsarbetet skall leda till en bättre tillgänglighet för patienter
avseende t ex telefontillgänglighet, nybokning och återbesök. De
mottagningar som deltar väljer själva område för förbättring.
Om du eller någon annan i din patientförening vill och kan delta, kontakta
Ann-Charlotte Berglund
Anna Lind
ann-charlotte.berglund@norrbotten.se
anna.lind@norrbotten.se
0920-283130
0920-282553
Svar senast sista januari.

§4 Information om- och tillbyggnadsprojektet
Anne Lindahl, projektledare för om och tillbyggnadsprojektet presenterar
vad som händer med de två byggena som pågår på sjukhuset.
Både etapperna flyter på bra, inga förseningar.
Ny ögonmottaning planeras, de kommer att ta över logoped och
kuratorsmottagningen som ligger i anslutning till nuvarande mottagning. Det
kommer bli ny ingång från trapphus D med förbättrad reception och
väntrum.
Logoped och kuratorerna kommer att flytta till tillfälliga lokaler i anslutning
till hotellet. Det är inte helt klart ännu riktigt exakta platsen, marken ska
undersökas först. De kommer sen att få nya lokaler när psykiatrin när flyttar
in i sina nya lokaler. Det kommer ske omflyttningar på sjukhuset när de två
etapperna är färdiga och lokaler blir lediga.
Nu håller de på att se över entréhallen och när det gäller val av konst
kommer de att utse en jury som även ska innefatta patientrepresentanter.

§5 Information från Service

Ett politiskt beslut att säga upp avtalet om att laga mat till Luleå kommun
och gå ut i ny upphandling som ledde till att produktionsköket vid Sunderby
sjukhuset tappade leverenasen till Luleå kommun, det har resulterat i en
övertalighet i produktionsköket som man just nu hanterar.
Service arbetar aktivt med att ta in personal som vill stanna i Norrbotten,
både nyanlända och att personer som utbildar sig till vårdyrken.
Fråga kommer om det går att värma maten som kommer på bricka.

§6 Information från Närsjukvård och Länssjukvård
Närsjukvård

Det arbetas på sjukhuset med daglig styrning, morgonmöten varje vardag där
ett dokument fylls i med hur många vårdplatser som varje avdelning har.
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Utifrån platsläget bestäms det om det ska hållas ett möte igen 13.00. Det
finns verksamhetschefer som är länsövergripande vårdplatsansvarig som har
beslutsmandat över vårdplatser i länet, om patienter behöver flyttas och om
det ska överbeläggas.
Det har kommit ett uppdrag att från regionledningen om att öppna upp till
200 disponibla vårdplatser på avdelningarna på sjukhuset(innefattar ej
BB/förlossning, Barn och psykiatri). Rekrytering pågår, det finns
sjuksköterskestudenter som är ute på praktik. Största utmaningen när det
gäller rekrytering är inte nyrekrytering utan att behålla personalen, samt att
det är många oerfarna som arbetar på avdelningarna. Det pågår hela tiden
arbete för att förbättra arbetsmiljön.
En stor förbättring efter nya lagstiftningen ” samverkan vid utskrivning från
-hälso och sjukvård” som infördes vid årsskiftet är att det nu inte finns
samma antal utskrivningsklara patienter på avdelningarna då både Luleå och
Bodens kommuner tar hem färdigbehandlade patienter inom tre dagar.
Fråga kommer om specialistutbildningar-får sjuksköterskor gå
vidareutbildning. Det finns utbildningsförmåner för sjuksköterskor som de
kan ta del av vid vidareutbildning.
SPRF frågar om det arbetas nånting kring införande av äldremottagning på
hälsocentraler?
Det utbildas även sjuksköterskor som AKS, Avancerad klinisk sjuksköterska
som sedan tidigare finns i Övertorneå bland annat.
Fråga kommer om det har setts någon ökning av patienter efter att
jourcentralens öppettider drogs ner.
Det pågår mycket inom det digitala området då det utreds kring en applösning för smarta telefoner. Information kommer att komma vid framtida
möten.
Björknäs och Erikslund kommer att slås ihop vid årsskifte 2019/2020 då
ombyggnationerna har dragit ut på tiden. Nu ligger ombyggnationen ute för
upphandling.
Sanden kommer att byggas ut(gamla förskolan) samt att det kommer byggas
en ny flygel för blodtappningsverksamheten som flyttar ut från Björknäs.
Fråga kommer om varför sjuksköterskor slutar, tas det tillvara på de
pensionerade sjuksköterskorna som kan vara ett stöd för de som är nya i
yrket.
Det pågår ett arbete med att kliniskt basår där de nya sjuksköterskorna får en
strukturerad introduktion med inplanerade utbildningstillfällen samt tillgång
till mentor.
Från blodcancerföreningen ser de att det etiskt inte är optimalt att ha HEMA
och PAVA-patienter på samma avdelning.

§7 Aktuell information från brukarorganisationerna
PCF- Samarbete Boden Hockey med äldre hockeyspelare som spelar mot
nuvarande hockeylag. Insamling för prostatacancer.
PRO- Deras medlemmar är intresserade över tillgänglighet och information
från hälsocentraler. Dålig tillgänglighet hos Ögonmottagningen är något som
engagerar också. Mer information från verksamheterna efterfrågas.
Blodcancerförening- protesterar mot neddragningar som påverkar deras
medlemmar. Caféträffar kommer att ordnas ute i länet under nästa år.
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Osteoporos- livscafé som rekryterat fler medlemmar. Upplever att
kunskapen i vården kring osteoporos är dålig. Frakturkedja för hela
Norrbottens innevånare. Broschyr finns framtagen tillsammans med Region
Norrbotten som vänder sig till unga för att det är viktigt att bygga sitt skelett
tidigt. Osteoporosföreningen i Norrbotten har ett pilotprojekt med skolssk i
Bodenskommun. Skolssk ska vid hälsosamtalet i förskoleklass med barn och
föräldrar använda vår broschyr ”Starka ben hela livet ”. Luleå kommun,
Piteå kommun är intresserad. Förhoppning finns att BVC i Norrbotten
kommer att använda broschyren vid fyraårs kontrollen.
SPRF- Utbildningskonferens aldrig ensam, PRO, SKPF. PSRF, ensamhet
och isolering är ett stort hälsoproblem. Utbildningskonferenser över hela
landet. Inspirationsföreläsningar, där Boden berättade om sin
besöksverksamhet där frivilliga går hem och besöker de som är ensamma.
De arbetar med studiecirklar och förebyggande arbete kring rörelse och
fallolyckor. Finns broschyr från Socialstyrelsen som är gratis att beställa.

§8 Övriga frågor
Parkeringsautomaterna, svåra att förstå samt att det blivit dyrare.
Fråga kommer om ersättning för patientorganisationer ska gälla utifrån ett
politiskt beslut.
Nästa års möten 8 februari, 3 maj, 6 september och 15 november.

Luleå 2018-10-01

Justeras

Katarina Johansson
Ordförande
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