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Minnesanteckningar Centralt Samverkansorgan 

2016-12-16 
 
 
För Region Skåne  För kommunerna 
Anna-Lena Hogerud  Carina Nilsson 
Anders Åkesson  Anna Mannfalk 
Stefan Lamme  Marianne Eriksson 
Gilbert Tribo   Sofia Nilsson 
Åsa Erlandsson  Angelica Andersson 
Saima Jönsson  Jan Björklund 
Lars-Göran Wiberg   
   
Håkan Ewéo   Carina Lindkvist  
Eva Thorén Todoulos  Titti Gohed  
Ingrid Bergman   Catharina Byström 
Greger Linander   Alexander Brydon 
Lars Stavenow   Pia Nilsson 
Emma Borgstrand   Björn Sjölin 
Jan Eric Andersson   Emelie Sundén   
      
   

Dagordning; 
 

1. Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna. 
 

2. Nuläge  
Läkarstödet och koordinatorfunktionen 
Med anledning av ackrediteringsvillkoren för vårdcentraler 2017 hölls ett möte 2016-12-05 
där Carina Lindkvist, Greger Linander, Ingrid Bergman, Titti Gohed, Catharina Byström, 
Carina Nilsson, Anders Åkesson och Anna-Lena Hogerud deltog. Diskussionerna har 
resulterat i att det kommer att göras vissa förtydliganden/tillägg i ackrediteringsvillkoren 
avseende bland annat koordinatorsfunktionen, att SIP ska in i Mina planer och En väg in. 
Även kriterierna för inskrivningen i den teambaserade vårdformen kommer att förtydligas 
och skrivningen angående VIP-nummer för kommunerna kommer att läggas tillbaka. 
Ändringarna tas i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 3 februari 2017 och har även 
kommunicerats vid de möten som Region Skåne håller med anledning av 
ackrediteringsvillkoren för vårdcentraler för 2017.  
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Det påpekas att det är ett utvecklingsavtal och att alla funktioner ska finnas på plats under 
2020, inte under våren 2017. 
 
Återapportering uppstartsmöten 
Vid sex tillfällen har representanter från tjänstemannaberedningsgruppen varit ute och 
träffat representanter från vårdcentraler, sjukhus och från kommunerna. Centrala frågor 
har samlats in och kommer att publiceras tillsammans med svar på hemsidan. 
 

3. Rehabiliteringsutredningsuppdraget (Informationsärende) 
En workshop genomfördes av tjänstemannaberedningen den 2 december kring 
Rehabiliteringsutredningsuppdraget. I dagsläget följer rehabiliteringsprocessen inte 
vårdtagaren behov. Begreppet samorganisering med fokus på vårdtagarens behov var i fokus 
under workshopen. Det är viktigt att det finns en enighet kring definitioner av de begrepp 
som används inom rehabiliteringsområdet. En uppdragsbeskrivning för 
rehabiliteringsuppdraget håller på att skapas och ska läggas fram som förslag till 
tjänstemannabredningsgruppen under januari 2017. Arbetsgruppen för 
rehabiliteringsuppdraget kommer att bestå av yrkespersoner från olika delar av 
rehabiliteringskedjan samt strategiskt viktiga personer.  
 
Kommunförbundet Skåne kommer under 2017 att samordna ett regionalt nätverk för MAS 
(medicinskt ansvariga sjuksköterskor) och MAR (medicinskt ansvariga för rehabilitering) 
som kommer att bidra i arbetet. Brukarmedverkan och koppling till aktuell forskning och 
utveckling lyfts fram.  
 
Punkten kring rehabiliteringsuppdraget beslutas vara återkommande till varje möte med det 
Centrala Samverkansorganet. 
 

4. Beslutsstöd (Informationsärende) 
Se bifogat bildspel.  
En uppdragsbeskrivning håller på att arbetas fram och kommer att skickas ut inför nästa 
möte med Centralt Samverkansorgan den 1 februari 2017 för beslut. Även en tidsplan 
håller på att skapas för gruppens arbete. Gruppen arbetar med en lathund och 
patientinformation som även ska finnas på andra språk samt en inskrivningsmall. Gruppen 
arbetar även med identifieringsprocessen och inskrivningsprocessen, lagrådsremiss om en 
framtidsfullmakt, beslutsstöd rätt vårdnivå och stöd för informationsöverföring mellan 
vårdgivare. 
 
Det finns en stor efterfrågan efter inskrivningsmallar och identifieringsprocessen och dessa 
delar ska försöka färdigställas så snart som möjligt av gruppen och kommuniceras ut.  
 
Frågan lyfts kring hur Nationell patientöversikt (NPÖ) användas och hur kan ett närmare 
samarbete se ut? Det gemensamma system som finns idag gällande journalsystem är Mina 
planer och där ska SIP-arna in. På sikt kommer ett bättre IT-stöd att finnas. Det pågår även 
ett nationellt arbete med ett IT-stöd för palliativ vård.  
 

5. Uppföljning (Beslut avseende uppdraget)  
Uppdragsbeskrivningen för uppföljningsgruppen har justerats efter synpunkter på 
föregående Centralt Samverkansorgan, framförallt när det gäller hur-et. Gruppen har varit i 
kontakt med SKL, KEFU och LTH kring arbetet och det finns ett stort intresse på 
nationell nivå kring uppföljningar. Det finns en förhoppning på nationell nivå att kunna få 
bestämda uppföljningsparametrar som kan appliceras på uppföljningsarbeten i hela landet. 
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Gällande uppföljningsarbetet har information har gått ut till kommunerna kring att de kan 
nominera in personer till en referensgrupp. Region Skåne meddelar att de avvaktar med att 
tillsätta sina representanter till dess att uppdraget är beslutat i Centralt Samverkansorgan 
och sedan inleds en intern process för att finna rätt kompetens bland dem som finns inom 
verksamheten. Det är av vikt att personerna har möjlighet till att avsätta tid till arbetet med 
uppföljningar. 
 
Carina Lindkvist informerar om att en ansökan om ekonomiskt stöd har mottagits positivt 
av Länsstyrelsen i Skåne för att utveckla arbetet med anhörigstöd. Formellt beslut kommer 
inom kort. Kommunförbundet Skåne kommer att vara projektägare i arbetet. 
 

6. Tidplan 2017 
En ändring av de föreslagna mötestiderna. Mötet den 30 november flyttas till den 6 
december klockan 08.30. 
 
Resterande mötestider godkänns och finns angivna nedan. Inbjudan kommer att skickas ut 
från ordförande i Centralt Samverkansorgan till berörda personer i kommuner och Region 
Skåne.  
 
 
 
Ordförande  Justeras  Vid anteckningarna 
 
 
 
 
Carina Nilsson Anna-Lena Hogerud  Alexander Brydon 
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Tidplan för Centralt Samverkansorgan 2017 
 
Centralt Samverkansorgan 1 februari kl. 8.30-12.00 
(Dockan, Malmö, Öresund plan 6) 
Malmö deltar  
 
Centralt Samverkansorgan 24 mars kl. 13.00- 16.00 
(Lund KFSK, Plan 4) 
Mellersta deltar 
 
Centralt Samverkansorgan 12 maj kl. 9.00-12.00 
(Lund KFSK, Plan 4)  
SÖSK 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. 08.30- 12.00  
Helsingborg 
Nordväst deltar 
 
 
 


