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Tjänstemannaberedningsgrupp till Centralt 

Samverkansorgan 2016-06-10 
 
För kommunerna   För Region Skåne 
Carina Lindkvist   Louise Roberts  
Titti Gohed     Eva Thorén Todoulos 
Catharina Byström   Ingrid Bergman 
Åke Grönvall    Greger Linander  
Björn Sjölin    Lars Stavenow 
Pia Nilsson 
Emelie Sundén 
 
Förhinder; Sofia Ljung och Jan Eric Andersson, Region Skåne    

Dagordning  
 
Carina Lindkvist är ordförande och ordförandeskapet följer Centralt Samverkansorgan. 
Presentationsrunda. 
 
Kommunikation 
Magnus Gustafsson från Kommunförbundet Skåne deltar. 
En ny hemsida håller på att tas fram  för hälso- och sjukvårdsavtalet men denna är inte 
publicerad. Till dess finns den tidigare publicerad. 
En ny kommunikationsgrupp har bildats bestående av Magnus Gustafsson, Anna Möller, 
Emelie, Patrik Odehlius, Malmö Stad, en kommunikatör från mindre kommun och Annika 
Karlsson från SUS samt Anna Jörback SUND/KRYH.  
 
Arbetsgrupp för läkarstödet bör läggas till på hemsidan.  
 
Det finns möjlighet att publicera material som låses för andra användare men som finns 
tillgängliga för alla i tjänstemannaberedningsgruppen. Bra om man kan hämta material där. 
Minnesanteckningar etc. publiceras också på detta vis.  
 
Det finns önskemål om att publicera vilka kommuner som tagit beslut om avtalet. 
Kommunförbundet Skåne skickar ut brev till samtliga kommuner om att man önskar ta del 
av beslutet.  
 
Kommunikationsgruppen kommer att försöka ta fram ett gemensamt 
kommunikationsmaterial som kan användas oberoende av vilken kommun man kommer 
från.  
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Diskussion om de framtagna processbilderna. Läkarstödsprocessgruppen tittar över de 
framtagna bilderna. Gruppen återkopplar sina synpunkter till Anna Möller.  
 
Carina har blivit kontaktad av Dagens Medicin angående avtalet. Dagens Medicin ska ta 
fram en skrift kring hemsjukvård och man var då intresserad av att lyfta det nya HS-avtalet. 
Gruppen överens om att synpunkter från både Region Skåne och kommunrepresentation 
bör vara representerade i en sådan artikel. Beslutar att avvakta med inspel till dess att 
processen med läkarstödet blivit klart. 8 september kommer läkarstödet att vara klart och 
innan dess kan man inte kommunicera modellen för detta.  
Carina kontaktar Dagens medicin och meddelar detta. 
 
Genomgång av tidigare och befintliga arbetsgrupper 

 Munhälsa;  
Rapporten är klar och vissa förtydliganden utifrån den finns nu angivna i 
grundöverenskommelsen. Det finns ett behov av att läsa igenom rapporten igen. 
Hur säkras det upp att de som går in i den nya vårdformen får tillgång till rätt stöd. 

 Psykiatri;  
Det finns sedan tidigare en Regional Samverkansgrupp Psykiatri som 
fortsättningsvis hanterar dessa frågor. Det är viktigt att målgruppen med större 
somatiska problem får del av det stöd som finns. Målgruppen finns med i arbetet 
kring läkarstödet. Ska ske i samverkan via SIP med öppenvårdspsykiatrin som 
fortsatt har det psykiatriska vårdansvaret. 

 Kompetens;  
Finns ingen framtagen rapport. Gruppen har träffats ett flertal gånger och skissat 
på ett behovsunderlag avseende sjuksköterskor etc. Det ska finnas möjlighet till 
gemensam kompetensutveckling mellan kommunerna och Region Skåne. Ett litet 
pilotförsök har genomförts inom palliativ vård och demens inom kliniskt basår där 
kommunala sjuksköterskor deltagit, vilket fungerade väl. Hur gör vi med 
läkargruppens kompetens framförallt inom det nya arbetssättet? Kompetensspåret 
som är gemensamt för RS och kommunerna  utgår från legitimerade yrkesgrupper 
där det finns ett gemensamt kompetensutvecklingsbehov. Kommunerna har även 
behov av kompetensutveckling avseende undersköterskor (validering) och 
biståndshandläggare.  
Gruppen behöver arbeta vidare; Pia Nilsson (sammankallande)och Eva Thorén 
Todoulos utses att ingå i gruppen som kompletteras med fler personer (utses av 
respektive part).  

 Nutrition; 
Gruppen handlade till en början om alla förbrukningshjälpmedel. ”Krysslistan” 
behöver ses över. Gruppen parkeras.  

 Uppföljning; 
Det finns flera aspekter avseende uppföljning och som beskrivs i avtalet bland 
annat  ekonomi med kvalitetsindikatorer, verksamhetsmått. Det  finns ett 
uttryckligt behov från kommunernas sida att göra en mer omfattande ekonomisk 
uppföljning avseende avtalet. En övergripande uppföljningsgrupp bildas med olika 
undergrupper (utskott) för de olika områden som behöver följas upp och som 
framgår i avtalet. Eftersom det är ett utvecklingsavtal är det viktigt att följa 
utvecklingen så att det är möjligt att korrigera under hand. Det finns en del material 
sedan tidigare. Greger Linander(sammankallande) och Catharina Byström utses att 
ingå i gruppen som kompletteras med fler personer (utses av respektive part).  

 Förtroendeförskrivning av Hjälpmedel;  
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Gruppens arbete visade att det fanns svårigheter att skapa en gemensam 
skånemodell för detta utan att ta hänsyn till flera större aspekter. Förslag att 
gruppens arbete går in i Rehabiliteringsutredningsuppdraget. 

 Rehabiliteringsutredningsuppdraget;  
En grupp bör formeras  i början av hösten.  

 ASIH;  
Gruppen parkeras.  

 Beslutsstöd;   
Gruppen tittade på vilka funktioner som behövs. Detta måste sedan omsättas i 
teknik. Det behövs; Inskrivningskriterier, Stöd för att avgöra rätt vårdnivå och 
Informationsverktyg. Om den gemensamma planeringen är bra minskar behovet av 
beslutsstöd. Vissa kommuner har infört olika beslutsstöd och en inventering 
behöver göras. Det finns sedan tidigare en gemensam grupp kring SVPL/SIP där 
frågan om det medicinska innehållet i SIP har diskuterats. I denna grupp ingår Lars, 
Titti Gohed, Katarzyna Wisniewska (Ängelholm) och Kristina Olsson, SUND.  
Beslutsstödsgruppen; Titti Gohed(sammankallande). Fler ska utses att ingå.  

 E-hälsa; 
Carina Lindkvist och Monica Kraft, programchef för 3R i Region Skåne, har en 
pågående dialog. Det finns en planering för ett seminarium för kommunerna kring 
e-hälsa eftermiddagen den 30 augusti.  Alla kommunerna bör som ett första steg gå 
in i NPÖ och använda Mina Planer.  

Delregionala Samverkansorgan 
Frågan de Delregionala samverkansorganens mandat och sammansättningar har kommit 
upp på samtliga REKO-möten. Utmynnat i att det inte finns något formellt övergripande 
mandat att fatta beslut som går utanför den delegationsordning som finns för parterna. 
Samarbetsrutiner och lokala kartläggningar som exempel kan förstås hanteras i den 
grupperingen. Region Skåne kommer att representeras av de tre driftsledningsnämnderna. 
Det ankommer på de Delregionala Samverkansorganen att organisera sin respektive 
struktur.  
  
Centralt Samverkansorgan 
Nästa möte är 27 juni. Dagordning föreslås på tjänstemannaberedningsmötet och Carina 
och Ingrid tar ansvar och förankrar detta politiskt i respektive organisation. Alla från 
tjänstemannaberedningen är inbjudna. Obligatoriska från Region Skåne är Ingrid Bergman 
och Greger Linander. Obligatorisk från Kommunförbundet Skåne är Carina Lindkvist.  
Personer kan adjungeras vid behov.  
 
Förslag på dagordning; 

 Rapport från tjänstemannaberedningen; arbetsgrupper 

 Struktur för hur mötena mellan Centralt Samverkansorgan och de Delregionala 
Samverkansorganen. 

 Tjänstemannarepresentation vid Centralt Samverkansorgan 

 Kommunikation; publicera minnesanteckningar? ny hemsida.  

 
Referensgrupp Läkarstöd 
I referensgruppen ingår Pia Nilsson, Catharina Byström, Titti Gohed samt Annelie 
Granquist (Malmö). Lars Stavenow gav HSN en lägesrapport 27 maj. Lars träffar politiken 
innan midsommar och presenterar då alternativen. Den 18 augusti är det samverkan och 8 
september ska det politiska beslutet fattas. En SWOT-analys har tagits fram. Avtalet med 
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Falcks läkarbilar som går ut feb 2017 är förlängt i sex månader. Det måste finnas en tydlig 
struktur och samordning för läkarstödet.    
 
Övrigt  
Bårhusfrågan 
Servicenämnden i Region Skåne har tagit fram ett ärende kring avgifter för bårhus. Detta 
beslut ska dock inte verkställas. Region Skåne har tagit kontakt med de kommuner som 
redan fått fakturor. Louise och Jan Svanell har träffat servicenämnden och ett första möte 
kring detta kommer att hållas 5 september då också Carina L kommer att delta.  
 
Tider för möten 
Vid nästa centrala samverkansorgan lyfter vi frågan kring vilken 
tjänstemannarepresentation vid möten i Centralt Samverkansorgan. Tid för 
tjänstemannaberedning behövs mellan Centralt Samverkansorgans möten 31 augusti och 23 
september. Se http://doodle.com/poll/wi96u727dw9u7eym 
 
SKL möte 21 juni, Trygg och säker utskrivning  
Region Skåne och Kommunförbundet Skåne har blivit inbjudna till ett andra möte hos 
SKL angående en eventuell ny Betalningsansvarslag. Carina och Louise åker på detta.  
 
Ensamkommande och nyanlända 
Troligen finns det ett behov att lyfta gemensamma frågor kring dessa målgrupper.  
 
Nästa möte  
25 augusti kl. 14.00- 17.00 Malmö, Dockan. (Middagen på kvällen är inställd. Nytt förslag 
kommer). 

 

Vid anteckningarna  
Emelie Sundén  
 
 
Tidsplan 2016 
 
Tjänstemannaberedning  
25 augusti kl. 14.00- 17.00 Malmö, Dockan. Fryken  
 
Centralt Samverkansorgan  
31 augusti kl. 15.00-17.00 Lund, Kommunförbundet Skåne  
 
Tjänstemannaberedning  
http://doodle.com/poll/wi96u727dw9u7eym 
 
Centralt Samverkansorgan  
23 september kl. 9.00-11.00 CS Malmö,  lokal Öresund, plan 6, Regionhuset, Dockplats 26 
 
Tjänstemannaberedning  
28 september 9.00-12.00, Lund, Kommunförbundet Skåne  
 
Centralt Samverkansorgan  
19 oktober kl. 9.00-11.00 CS Lund, Kommunförbundet Skåne   
 

http://doodle.com/poll/wi96u727dw9u7eym
http://doodle.com/poll/wi96u727dw9u7eym
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Tjänstemannaberedning  
27 oktober 9.00-12.00, Malmö, Dockan  
 
Tjänstemannaberedning  
8 december 9.00- 12.00, Kommunförbundet Skåne   
 
Centralt Samverkansorgan  
16 december kl. 9.00-11.00 CS Lund, Kommunförbundet Skåne  
 


