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Minnesanteckningar Centralt Samverkansorgan 

2016-09-23 
 
För Region Skåne  För kommunerna 
Anna-Lena Hogerud  Carina Nilsson 
Birgitta Södertun  Tove Klette 
Stefan Lamme  Anna Mannfalk 
Lars-Göran Wiberg  Marianne Eriksson 
Åsa Erlandsson  Bo Silverbern 
Anders Åkesson  Angelica Andersson 
    
Louise Roberts   Carina Lindkvist  
Eva Thorén Todoulos  Titti Gohed  
Ingrid Bergman   Emelie Sundén   
Lars Stavenow   Pia Nilsson 
Jan Eric Andersson      
       

Dagordning; 
 

1. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna  
 

2. Avrapportering, arbetsgrupper; 

 Uppföljning 
Uppföljningsgruppen hålls samman av Greger Linander och Catharina Byström. En 
inventering av vilka uppföljningsparametrar som redan finns håller på att genomföras. 
Skaraborg har tagit fram en uppföljningsmodell som är ser likadan för patienter som 
för anhöriga. Västra Götaland har tagit fram en webbaserad uppföljningsmodul som 
bygger på Nationell Patientenkät.  
Flera olika perspektiv kommer att följas upp; patient, ekonomi, medarbetare, anhöriga 
och verksamhet.  
 

 Kompetens 
Kompetensgruppen hålls samman av Eva Thorén Todoulos och Pia Nilsson. Region 
Skåne ser över den organisatoriska tillhörigheten avseende Kliniskt TräningsCentrum, 
KTC. Tanken är att teamen ska kunna träna tillsammans genom KTC.  
 
Hur ser det ut med e-learning inom området? Det finns flera olika utbildningsportaler 
där det redan finns mycket material. Gruppen har kontakt med högskolorna. Hur ser 
det ut med kontakten med gymnasieutbildningar?  
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Beslut; Tjänstemannaberedningen tar frågan vidare kring hur kontakterna med de olika 
utbildningsställena kan se ut framöver. Exempelvis finns vård- och omsorgscollege.  
 
Eva Thorén Todoulos nämner utlysning av medel genom Kamprads stiftelse och 
återkommer i frågan.  
 

 Rehabiliteringsutredningsuppdraget 
Louise Roberts och Carina Lindkvist håller samman uppdraget. Det är viktigt att 
definiera olika typer av rehabilitering. Rehabilitering är en pågående process som ska 
ingå som en naturlig del i vårdkedjan. .  Det är också av stor vikt att det är en 
sammanhållen rehabilitering. Alla aktörer behöver vässa sina insatser inom 
rehabilitering. Problemidentifiering pågår liksom inventering av vilka verksamheter som 
finns och var överlappning mellan olika aktörer finns. Arbetet innefattar även olika 
former av hjälpmedel. Det finns olika goda exempel på hur man kan arbeta proaktivt 
med rehabilitering bland annat genom ”trygg och säker hemgång”.  

 

 Kommunikation  
Emelie Sundén och Louise Roberts håller samman gruppen. Hemsidan är uppdaterad. 
Det kräver en del administration att registrera sig för automatiska nyhetsuppdateringar, 
förslagsvis skickas nyheter ut manuellt till Centralt Samverkansorgan. Ett gemensamt 
bildspel håller på att tas fram och som kan användas av alla.  
 

 Beslutsstöd/E-hälsa 
Lars Stavenow och Titti Gohed håller samman gruppen. Gruppen har tagit fram en 
uppdragsbeskrivning och ett förslag till inskrivningsförfarande som kommer att 
diskuteras vid nästa tjänstemannaberedning. Kommunikationsöverföring och IT- 
system som stödjer detta behövs och behöver innefatta många olika delar.  
 
Hur kommer vi att behandla frågor där det behövs nya investeringar för att arbetet ska 
löpa på? Varje kommun respektive Region Skåne har sin budget där det troligen 
kommer att krävas investeringar. Ett exempel på detta är kostnad för kommunerna att 
vara producenter i Nationell Patientöversikt, NPÖ. Endast en kommun är idag 
producent och 8 kommuner är inte alls anslutna till NPÖ. 
Troligen innebär investeringar i e-hälsa att man på lång sikt tjänar in investeringen 
genom effektivisering. Är det möjligt att samordna kommunerna mer kring IT-system? 
Kommunförbundet Skåne återkommer i frågan.  
 
3. Uppdragsbeskrivning för delregionala samverkansorgan  
Pia Nilsson, Lars Stavenow och en representant från primärvården håller samman 
gruppen. 
 
Malmö har haft sitt första delregionala samverkansorgan. Man har kommit överens om 
mötesfrekvens och om uppdrag till tjänstemannagruppen att se över hur man ska takta 
sitt gemensamma arbete. Malmö önskade att Centralt Samverkansorgan sätter sina tider 
för att sedan koordinera med möte i det olika delregionala samverkansorganen. 
Sammantaget upplevdes det delregionala samverkansmötet i Malmö som positivt.  
 
Diskussion kring hur tidsplanering mellan Centralt Samverkansorgan och de 
delregionala samverkansorganen ska se ut för det ska fungera tidsmässigt. Sammantaget 
måste det finnas mer konkret underlag som sänds ut inför dessa möten.  
Beslut; att skicka ut handlingar inför Centralt Samverkansorgan. 
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4. Mötestider 2017  
Till varje möte bjuds någon Delregional Samverkansgrupp in 
Mötet delas i två delar, en del för Centralt Samverkansorgan och en del för de 
Delregionala Samverkansorganen.  
Tiderna är preliminära och Doodle-länk kommer att skickas ut.  
 
1 februari kl. 9.00-12.00.  
 
24 mars kl. 13.00- 16.00 Lund 
 
12 maj kl. 9.00-12.00  
 
9 juni kl. 9.00-12.00 Detta möte är ett avstämningsmöte där endast Centralt 
Samverkansorgan deltar.  
 
8 september kl. 9.00-12.00 
 
13 oktober kl. 13.00- 16.00 Lund  
 
30 november kl. 9.00- 12.00  
 
Platser för övriga möten är ej bestämda.  
 
5. Uppstartsmöten 
Det finns en programgrupp för dessa möten. Inbjudan till berörda tjänstemän har 
skickats ut. Mötena kommer att hållas på sex olika platser. Läkarstödet kommer att 
presenteras. Mötena kommer också att ge möjlighet att lyssna in hur diskussionerna går 
på olika hålls i Skåne. samt vad som händer under hösten och vad var och en kan börja 
med redan nu. Det har även diskuterats kring möjligheten att tillskapa en särskild 
mailbox för frågor.  
Det är viktigt att de personer som sitter i olika grupperingar kring avtalet är 
”ambassadörer” för arbetet.  
Inbjudan till uppstartsmötena har gått ut till Socialchefer/motsvarande, MASar, 
MARar, alla vårdcentraler och till representanter för sjukhusen. 
 
Lund Kommun höll en egen träff kring avtalet för alla chefer där Carina Lindkvist och 
Dag Norén deltog. Detta blev en mycket lyckad träff som tydliggjorde syftet med 
avtalet och vad man kan börja med på hemmaplan redan nu. 
 
Nästa möte 
19 oktober kl. 9.00-11.00 på Kommunförbundet Skåne, plan 4.  

 
Ordförande  Justeras    
      

          

Carina Nilsson                          Anna-Lena Hogerud    Vid anteckningarna  
Kommunförbundet Skåne  Region Skåne    
      

                                                                                                Emelie Sundén   
    Kommunförbundet Skåne 


