
  
 
 
 
 

 

 

Kommunförbundet Skåne 

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

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

 

Datum: 2016-12-13 
 

Minnesanteckningar 

Tjänstemannaberedningsgrupp till Centralt 

Samverkansorgan 2016-12-08  
 
 
För Region Skåne  För kommunerna 
Louise Roberts   Carina Lindkvist  
Håkan Ewéo   Titti Gohed  
Jan Eric Andersson  Catharina Byström 
Greger Linander   Emelie Sundén 
Emma Borgstrand  Alexander Brydon 
   Björn Sjölin    
       

1. Föregående minnesanteckningar  

Minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 
 

2. Arbetsgrupper; 
Uppföljningsgruppen 

Punkten parkeras till kommande sammanträde. 

Kompetensgruppen 

Kompetensgruppens uppdragsbeskrivning är klar där en organisationsskiss finns med i 
uppdragsbeskrivningen.  
 
Emelie S har deltagit i den styrgrupp som finns kring verksamhetsförlagd utbildning. 
Möten är inbokade under våren 2017 där Titti eller Pia önskas närvara. 
 
Representation i kompetensgruppen diskuterades vid Kommunförbundet Skånes 
Socialchefsråd där man önskar representation i kompetensgruppen från varje delregionalt 
område. Kompetensgruppen organiserar detta och tar fram hur arbetsordningen ska se ut. 
 
Beslut att representanter från varje delregionalt område bjuds in till kompetensgruppen 
tillsammans med representanter från Region Skåne. 

Rehabiliteringsutredningsuppdraget 

Återkoppling från genomförd Workshop den 2 december – en diskussion hölls kring 
begreppet samorganisering, det handlar om hur resurserna ska samordnas på bästa sätt för att 
skapa en hållbar kedja i arbetet. 
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Begreppet kartläggning diskuterades också för att kunna veta hur det ser ut och vad 
förutsättningarna är. En kartläggning behövs göras för att tydliggöra vad vi behöver satsa 
på i utvecklingsarbetet. Ett uppdrag ska formuleras till utredningsgruppen där 
förutsättningarna för kommunerna belyses. En uppdragsbeskrivning behöver skapas 
gällande denna kartläggning. 
 
MAS (medicinsk ansvariga sjuksköterskor) och MAR (medicinskt ansvariga för 
rehabilitering) ska få ett regionalt nätverk där Kommunförbundet Skåne samordnar. 
En kartläggning av nätverk och av grupper önskas för att få en tydlig överblick om var och 
hur Region Skåne och de skånska kommunerna möts.  
 
Definitionsproblematiken – vad menar vi exempelvis med begreppet basrehabilitering? 
Förslag ska läggas fram till tjänstemannaberedningsgruppen gällande definitioner. 
 
Punkt till nästa Centralt Samverkansorgan där rehabiliteringsgruppen föredrar ärendet. 
 

Kommunikationsgruppen  

Frågor och svar – Emelie skickar ut dessa igen till tjänstemannaberedningsgruppen och 
önskar svar från gruppen på de frågor som återstår. 
 

Beslutsstöd 
Hur gör vi med E-hälsa? Ska det skapas en egen grupp för detta? 
 
Inventeringsprocess utifrån Bjuvs modell. Diskussion utifrån den framtagna tidsplanen. 
Flera verksamheter är redo att starta upp vid årsskiftet och efterfrågar ett material så snart 
som möjligt. De verksamheter som har etablerat kontakter med varandra och som går i takt 
kan gå igång så snart som möjligt.  
 
Från avtalet; 

2.4. Genomförandeplan Från avtalsstart hösten 2016 - 2017  

• arbetet med kompetensförsörjning och kompetensutveckling enligt fastställda planer påbörjas  
• arbetet med implementering av beslut om e-hälsa och informationsförsörjning påbörjas  
• uppbyggnad av Region Skånes läkarstöd påbörjas enligt delregional planering 
• anpassning av arbetssätt och bemanning av kommunernas sjuksköterskefunktion påbörjas i takt med 
uppbyggnad av läkarstödet enligt delregional planering. Kommunens sjuksköterska ska möta upp och delta 
vid läkarbesöket   
• arbetet med kommunernas organisation för att fatta insatsbeslut inklusive personaladministrativa 
konsekvenser av den nya vårdformen påbörjas 
 • ramavtal och lokala avtal om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården revideras i takt 
med organisering av det nya läkarstödet 
 • implementering av gemensamma arbetsformer och beslutsstöd samt operativa rutiner för vårdformen med 
teambaserat arbetssätt påbörjas 
 • årlig uppföljning av genomförandet och effekter av det förändrade arbetssättet 
 
Sammantaget finns det farhågor om att verksamheter drar igång utan att gå i takt med sina 
samarbetspartners. De lokala samrådsgrupperna behöver vara startade för att arbetet ska 
fungera så bra som möjligt. Genom att läkarstödet läggs i hälsovalet innebär det att det 
finns starka ekonomiska incitament för vårdcentralerna att påbörja arbetet.  
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Beslut att ha ett extra möte på torsdagen den 15 december klockan 09.00-12.00 i Lund på 
Gasverksgatan 3 för att arbeta igenom tidsplan för inventeringsmodellen.  
 

3. Ackrediteringsvillkor Vårdcentral 2017 

2016-12-05 hölls ett möte med anledning av Ackrediteringsvillkor 2017 för vårdcentraler. 
Deltog gjorde Carina L, Greger, Ingrid B, Titti, Catharina och från politiken Carina 
Nilsson, Anders Åkesson och Anna-Lena Hogerud. Beslut fattades att tillägg till 
ackrediteringsvillkoren kommer att gå upp till hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-03.   
Tilläggen avser;  

 Förtydligande om att 4 av 6 kriterier ska vara uppfyllda för inskrivning 

 Meningen om VIP nummer läggs tillbaka  

 Mina Planer ska användas för SIP 

 Tydlighet kring inställelsetid 

 Skriftlig överenskommelse om kontaktvägar ” En väg in” och 
koordinatorsfunktionen samt samverkan mellan kommun och vårdgivare ska tas 
fram gemensamt. Denna kommer att följas upp 1/9 2017 
 

4. Förberedelse inför Centralt Samverkansorgan 16 december (deadline utskick 5 
december) 

Dagordningen inför mötet gås igenom. Vi särskiljer mellan informationsärenden och 
beslutsärenden.  
 

5. Läkarstödet & Råd & stöd 

Parkeras till nästa möte. 

 
6. Tidsplanering; koordinering med Delregionala Samverkansorgan, 

tjänstemannaberedningsgruppen,   

Hur ska den föreslagna tidsplanen kommuniceras till de Delregionala 
Samverkansgrupperna? 
Förslagen skickas till kommunernas funktionsbrevlådor, ordförande i socialnämnden/vård- 
och omsorgsnämnder samt kopia till kommunernas socialchefer. Tiderna skickas även till 
de tre sjukvårdsförvaltningarna i Region Skåne. Carina Nilsson som ordförande för 
Centralt Samverkansorgan står som avsändare till utskicket. 

7. Arbetssätt  

Parkeras till nästa möte. 
 

8. Eventuellt uppdrag kring personer med funktionsnedsättning; 

http://www.samverkanstorget.se/upload/Samverkanstorget%202014/%C3%96vergripand
e/SVPL/Dokument%20och%20material/Ansvarsf%C3%B6rdelning%20medf%C3%B6lja
nde%20personal%20sjukhusvistelse%20reviderad%202015-10-15.pdf 
Parkeras till nästa möte. 

9. Läkemedel (fråga från förra mötet)  

Parkeras till nästa möte. 

10. Anhörigstöd  

http://www.samverkanstorget.se/upload/Samverkanstorget%202014/%C3%96vergripande/SVPL/Dokument%20och%20material/Ansvarsf%C3%B6rdelning%20medf%C3%B6ljande%20personal%20sjukhusvistelse%20reviderad%202015-10-15.pdf
http://www.samverkanstorget.se/upload/Samverkanstorget%202014/%C3%96vergripande/SVPL/Dokument%20och%20material/Ansvarsf%C3%B6rdelning%20medf%C3%B6ljande%20personal%20sjukhusvistelse%20reviderad%202015-10-15.pdf
http://www.samverkanstorget.se/upload/Samverkanstorget%202014/%C3%96vergripande/SVPL/Dokument%20och%20material/Ansvarsf%C3%B6rdelning%20medf%C3%B6ljande%20personal%20sjukhusvistelse%20reviderad%202015-10-15.pdf
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Ett förslag till anhörigprojekt har skickats till Länsstyrelsen. Det handlar om 
informationsspridning, kompetensutveckling samt möjligheter till att mäta nöjdheten med 
anhörigstödet. Länsstyrelsen har hittills ställt sig positiv till denna ansökan. 

11. Studiebesök? 

Inte längre aktuellt.  

12. Workshop med politikerna?  

Inte längre aktuellt.  
 

13. Revidering av Ramavtal om läkarmedverkan 

Parkeras till nästa möte. 

14. Nutrition  

Kommunförbundet Skåne får ofta propåer från olika grupper om att ingå i grupper och 
sanktionera framtagna rapporter vilket ofta är svårt att ta ställning till. Ofta är det 
oklarheter kring de olika gruppernas mandat och uppdrag.  
 
Beslut; Alla gemensamma ”gränssnittsfrågor” som har bäring på både Region Skåne och 
kommunerna ska gå via tjänstemannaberedningen. 

15. Forskningsansökningar Kamprad 

Parkeras till nästa möte. 

16. Strategisk demensplan (fd. Synaps) 

Revidering av handlingsplanen från 2016 pågår.  

17. Övrigt 

Kommunförbundet tittar på frågan kring e-hälsa och söker en person som kan arbeta med 
frågan. Kan det finnas en person som kan arbeta övergripande som är delfinansierad av 
Region Skåne? 
Louise och Emma lyfter frågan till ansvarig person inom Region Skåne. 
 
 
 
Vid anteckningarna Alexander Brydon 
 


