
  
 
 
 
 

 
 

Kommunförbundet Skåne 
Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund • Postadress: Box 53, 221 00 Lund 

Webbadress: kfsk.se • Telefon: 072-885 4700 
 

Datum: 2017-02-01 
 

Minnesanteckningar Centralt Samverkansorgan 
2017-02-01 
 
För Region Skåne  För kommunerna 
Anna-Lena Hogerud  Carina Nilsson 
Anders Åkesson  Tove Klette 
Stefan Lamme  Bo Silverbern 
Gilbert Tribo   Marianne Eriksson 
Saima Jönsson  Angelica Andersson 
Birgitta Södertun   
Lars-Göran Wiberg   
 
Louise Roberts   Carina Lindkvist  
Eva Thorén Todoulos  Titti Gohed  
Ingrid Bergman   Emelie Sundén 
Greger Linander   Pia Nilsson 
Lars Stavenow    
Emma Borgstrand    
Håkan Ewéo      
       
Dagordning; 
 

1. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.  
 

2. Nuläge 
Alla delregionala samverkansgrupper har träffats minst en gång.  
Bemanning av arbetsgrupper kopplat till tjänstemannaberedningen har påbörjats.  
Ängelholm har inte tecknat Hälso- och sjukvårdsavtalet. Ängelholm deltog när den 
delregionala samverkansgruppen i Nordvästra Skåne träffades. Kommunförbundet Skåne 
tar kontakt med Ängelholm och bevakar frågan.  
Det lyfts fram att det är viktigt att det finns en koppling och kontaktpersoner mellan CS 
och samtliga DS.  
 
Beslut;  

• Tjänstemannaberedningsgruppen tar frågan och ser över om en skrivning kring 
kontaktpersoner ska tas fram.  

• En ny tidsplan kommer att skickas ut.  
• Minnesanteckningar skickas ut via mail samtidigt till ordförande och justerare för 

synpunkter. På nästkommande möte tas minnesanteckningar upp för kännedom.   
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3. Beslutsärende; Uppdragsbeskrivning beslutsstöd 
Titti Gohed 
Se bifogat bildspel.  
Beslutsstödet är tänkt att avgöra rätt vårdnivå.  
 
Kommentarer kring uppdragsbeskrivningen; gruppens uppdrag upplevs som ”smalt” i 
förhållande till den inledande texten. ”Modern” ersätts med ”digital”. Digitalisering är 
så komplext att det inte ryms i uppdraget. Ordet ”pragmatiskt” bör bytas.  
 
Det ursprungliga uppdraget har nu blivit två ben; Beslutsstöd och Digitalisering. 
Digitaliseringsfrågan behöver en egen arbetsgrupp.  
 
Det finns behov av att tydliggöra skrivningen. Tidplanen avser beslutsstöd och hur 
kommunikationen ska gå till. 
 
Hur förhåller det framtagna materialet till uppdragsbeskrivningen avseende beslutsstöd?  
I uppdraget redovisar vi vad som gjorts och publicerats och beslutet blir då istället att 
CS rekommenderar att man använder det framtagna dokumentet?  
 
Framtaget material är levande dokument som hela tiden kommer att behöva förändras 
utifrån att förutsättningar förändras. 
 
Arbetet kring digitalisering och e-hälsa är centralt. Anders Åkesson har haft kontakt 
med ordförande i Region Skånes e-hälsoberedning. Vikten av att privata entreprenörer 
som har kunskap involveras i arbetet med e-hälsa lyfts fram. Från Kommunförbundet 
Skåne ser man att det behövs en kartläggning över nuläget, vad är på gång nationellt 
och regionalt och hur kopplar vi samman detta? 

 
Diskussion kring vilka frågor som tjänstemannaberedningen respektive CS ska hantera. 
Det finns behov av att gå tillbaka till hur CS uppdrag är formulerat i avtalet.  
 
Beslut; Uppdraget tydliggörs utifrån inkommande punkter och tas upp till nästa möte.  
 
4. Informationsärende; Uppföljningsgruppen 
Arbetsgrupper är på väg att bildas. Gruppens uppdrag är omfattande och det finns 
många som är intresserade av att delta i olika delar av uppföljningen.  
KEFU har lagt fram en idé om att följa avtalet från och med nu till år 2020. KEFU vill 
försöka se till helheten, inte bara ekonomin. Man vill göra enkäter och följa hela 
utvecklingen över tid. KEFU vill göra delrapporter och en slutrapport år 2020. Ett 
kostnadsförslag från KEFU är 500 000 kr per år. Om KEFU får detta uppdrag blir 
uppföljningsgruppens uppdrag snarare att vara en referensgrupp för att följa hur 
arbetet löper på. Baseline och årliga rapporter kommer att ingå i uppdraget. Andra 
aspekter som anhörigas upplevelser, tid för att komma i kontakt med hälso- och 
sjukvården, sociologiska perspektiv med mera ska beaktas.  
 
Beslut; CS är positiva till att gå vidare i diskussionerna med KEFU. Parterna tar tillbaka 
frågan. Information kring KEFUs tänkta uppdrag skickas ut. Förslag till avtal kan 
formuleras och presenteras för CS.  
 
5. Informationsärende; Överenskommelsen psykisk ohälsa 2017 
Emelie Sundén 
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Information om överenskommelsen psykisk hälsa 2017. Regional Samverkansgrupp 
Psykiatri är en samverkansgrupp mellan Region Skåne och kommunerna och 
brukarorganisationerna. Samverkansgruppen kommer att uppdatera den 
länsgemensamma analysen och handlingsplanen som gjordes 2016. Mer information 
finns här.   
Se bifogat bildspel. 
 
6. Informationsärende; e-hälsa & digitalisering  
Carina Lindkvist och Greger Linander 
Två välbesökta dialogseminarier kring e-hälsa och digitalisering har hållits i 
Kommunförbundet Skånes regi tillsammans med Region Skåne. Området är stort och 
särskild finansiering kommer troligen att krävas. Tjänstemannaberedningen har tagit 
beslut om att tillskapa en arbetsgrupp för frågan. 
 
Mina Planer, SIP och NPÖ är olika utvecklingsarbeten som pågår. Region Skåne har 
påbörjat en inventering och e-hälsoberedningen kommer att kopplas in. Region Skånes 
upphandling av digital vårdmiljö pågår och kommunerna är involverade i detta. Jonas 
Gallon och Monica Kraft är ansvariga tjänstemän till Region Skånes beredning för e-
hälsa. Påpekande att psykiatrin inte ingår i NPÖ.  
 
7. Informationsärende; Kunskapscentrum för hemsjukvård  
Greger Linander  
Kunskapscentrum geriatrik och kunskapscentrum demens har uppdrag inom området. 
Dock finns det inget specificerat uppdrag kring hemsjukvård. Kommunerna kommer 
att involveras i detta arbete liksom högskolorna. Högskolorna är i viss mån insatta i 
arbetet med HS-avtalet. Dock har högskolorna generellt svårt att få platser avseende 
verksamhetsförlagd utbildning i kommunerna. Alla som befinner sig i olika 
utbildningsuppdrag bör informera om det pågående arbetet med HS-avtalet.   
 
8. Informationsärende; Prehospitalvård  
Greger Linander 
Information om att en ny ambulansorganisation är på väg att ta form. 
Kravspecifikation avseende upphandling efter Falck läkarbil håller på att tas fram. 
Dialog i denna fråga har förts med tjänstemän från Tjänstemannaberedningen.  
Det finns en del kontakter mellan kommunerna och den prehospitala vården. Greger 
och Titti kommer att ha denna kontakt med den prehospitala vården för att undvika 
parallella spår. Uppföljning av insatser som utförs av ambulans är mycket viktig för den 
kommunala hemsjukvården. Alla samverkansfrågor inom hälso-och sjukvård som berör 
både Region Skåne och kommunerna ska gå via CS.  
 
9. Informationsärende; Ackrediteringsvillkor vårdcentral  
Ett beslutsförslag kommer att komma upp på HSN 3 februari avseende 
ackrediteringsvillkor för vårdcentral. Skrivningen kring VIP-nummer är tillbaka lagt, 
förtydligande om att SIP ska läggas in i Mina planer samt att information om 
kontaktvägar och inställelsetid ska finnas i SIP. Inklusionskriterierna är tillagda för den 
teambaserade vårdformen. ”En väg in” och koordinatorsfunktionen har förtydligats 
och vårdcentralerna ska göra en skriftlig överenskommelse med kommunen kring detta 
som ska redovisas 1/9.  
 
Övrigt 
Emelie Sundén går på föräldraledighet 17/2 och ersätts av Jenny Hellstrand från 1/3.  
 

http://kfsk.se/socialtjanst/vard-och-omsorg/socialpsykiatri/overenskommelsen-for-psykisk-halsa-2017/
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Ordförande  Justeras  Vid anteckningarna 
 
 
 
 
Carina Nilsson Anna-Lena Hogerud  Emelie Sundén  
 

 
 
 
 
 
 

Tidplan för Centralt Samverkansorgan 2017 
 
Centralt Samverkansorgan 24 mars kl. 13.00- 16.00 
(Burlöv, Sessionssalen)   
Mellersta deltar 
 
Centralt Samverkansorgan 12 maj kl. 9.00-12.00 
(Lund KFSK, Plan 4)  
Sydost deltar 
 
Centralt Samverkansorgan 9 juni kl. 9.00-12.00 
(Lund KFSK, Plan 4) 
Endast Centralt Samverkansorgan 
 
Centralt Samverkansorgan 8 september kl. 9.00-12.00  
Kristianstad  
Nordost deltar  
 
Centralt Samverkansorgan 13 oktober kl. 13.00- 16.00  
(Lund KFSK plan 4)  
Sydväst deltar 
 
Centralt Samverkansorgan 6 december kl. 9.00-12.00 
Helsingborg  
Nordväst deltar 
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