
  
 
 
 
 

 

 

Kommunförbundet Skåne 

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

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

 

Datum: 2017-02-10  
 

Minnesanteckningar 

Tjänstemannaberedningsgrupp till Centralt 

Samverkansorgan 2017-02-10 
 
För Region Skåne  För kommunerna 
Louise Roberts   Carina Lindkvist  
Eva Thorén Todoulos  Titti Gohed (på telefon)  
Emma Borgstrand  Catharina Byström 
Greger Linander   Åke Grönvall  
Lars Stavenow   Pia Nilsson 
Birgitta Landin  Björn Sjölin 
   Emelie Sundén/Jenny Hellstrand  
       

 
1. Presentationsrunda, Birgitta och Jenny hälsas särskilt välkomna. Birgitta 

representerar KRYH och Jenny kommer att vikariera för Emelie under 2017. 
Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna. 
Det kommer en del praktiska frågor kring hur man ska förvara dokument och 
blanketter som exempelvis inskrivingsblankett.  
Hur kommunicerar vi ut vad tjänstemannaberedningen gör? Vilket mandat har 
tjänstemannaberedningen? Det är viktigt att vara tydliga med att material etc. är att 
anse som ett stöd. Vissa saker ingår i avtalet och är därmed beslutade. 
Kommunernas olika storlek och uppbyggnad kräver lokala tillämpningar av 
material.  
Kan en kommun välja att göra en egen patientinformation? Parterna kan 
delregionalt vara överens om att göra en egen patientinformation utifrån sina lokala 
förutsättningar. Man har kommit olika långt i sin implementering och då kan 
patientinformationen passa olika bra. Exempelvis har man i nordost tagit fram en 
egen patientinformation då man anser att det inte är någon större skillnad i 
dagsläget för patienter i särskilda boenden. Grundtanken är dock att material etc. 
ser så lika ut som möjligt för att undvika förvirring.  
Första punkt på dagordningen till tjänstemannaberedningen är framöver inkomna 
synpunkter, mail etc. som påtalar oklarheter.  
Hur informerar vi om avtalet? Är det möjligt att göra någon informationsfilm? 
Coachning ut till de delregionala/lokala grupperna?  

 
2. Återkoppling från CS och DS 1 feb.  

Pia och Eva gjorde en bra dragning på det delregionala mötet för Malmö. Ett 
viktigt budskap är att man är ute tillsammans och informerar och man använder ett 
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gemensamt bildspel. För närvarande inventeras de lokala samrådsgrupperna i 
Malmö. 
En viktig fråga är hur vi får med de privata vårdgivarna i processen. Malmö har 
sedan tidigare kontakter med de privata vårdgivarna och de deltar i olika 
utsträckning i olika samverkanssammanhang.  
 
Det blev inte så mycket frågor på det delregionala mötet förutom avseende E-
hälsofrågan. Vid CS lyftes frågan om att ta kontakt med Region Skånes e-
hälsoberedning. Greger har tagit denna kontakt och Regiondirektören kommer att 
träffa kommundirektörerna i frågan. Kommunförbundet Skåne har kontakt med 
Monika Kraft.  
 
Inbjudan till CS och DS skickas ut till kommunerna och Region Skåne under vecka 
7. Emelie och Greger samordnar detta.  
 
CS 
Diskussion utifrån vilka dokument som CS ska yttra sig över. Det har varit en stor 
efterfrågan från verksamheterna kring dokument samtidigt som CS önskat lämna 
synpunkter på dokument.  
  
Beslutspunkter; 
 
• Tjänstemannaberedningsgruppen diskuterar frågan om kontaktpersoner 
mellan tjänstemannaberedningen och respektive DS. Det behöver tydliggöras att 
kontaktpersonerna är en länk mellan tjänstemannaberedningen och DS.   
Se matris över representation i samtliga DS.  
 

Malmö Eva TT Pia N 

Mellersta Eva TT  

Nordväst Emma B Titti G 

Sydost Birgitta L  

Nordost Birgitta L  

Sydväst Emma B Catharina B 
Åke G 

 
Det framkommer att flera DS upplever en osäkerhet kring uppdraget i DS. 
Tjänstemannaberedningarna till DS har en viktig uppgift att förbereda möten. Det 
ser olika ut kring huruvida det finns tjänstemannaberedningar till DS. Diskussion 
kring att bjuda in till möte med DS tjänstemannaberedningar och CS 
tjänstemannaberedning under våren.  
 
Här finns branschrådets kontaktuppgifter till DS; 
http://kfsk.se/hsavtal/protokollminnesanteckningar/representanter-branschradet-
privata-vardgivare/ 
 

3. Arbetsgrupper; 
Uppföljningsgruppen; Greger och Catharina  
Ett avstämningsmöte har hållits med de ansvariga för de olika perspektiven.  

http://kfsk.se/hsavtal/protokollminnesanteckningar/representanter-branschradet-privata-vardgivare/
http://kfsk.se/hsavtal/protokollminnesanteckningar/representanter-branschradet-privata-vardgivare/
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Beslut från CS 1 feb; CS är positiva till att gå vidare i diskussionerna med KEFU. 
Parterna tar tillbaka frågan. Information kring KEFUs tänkta uppdrag skickas ut. 
Förslag till överenskommelse kan formuleras och presenteras för CS. 
 
Uppföljningsgruppen träffade KEFU 31 januari. Se bifogat underlag från KEFU. 
Former för hur enkäter ska fyllas i är inte klara.  
Kvalitet avseende SIP bör ingå i uppföljningen. Kristianstad högskola har sedan 
tidigare gjort en kvalitativ undersökning av SIPar.  
 
Kostnadsförslaget är 500 000kr per år 2017–2020. Under 2017 finns finansiering. 
Inför 2018 får frågan om finansiering lyftas.  
 
Förtydligande om att uppdraget avser följeforskning.  
 
Uppföljningsgruppen kommer att fungera som ”styrgrupp” för uppdraget. Björn, 
Titti, Greger, Carina och Lars ingår för närvarande i uppföljningsgruppen. Behöver 
gruppen kompletteras med annan kompetens så kan styrgruppen adjungera in 
denna.  
 
Länsstyrelsen har lämnat positivt besked avseende anhörigprojektet. Jeanette 
Heilmann på Kommunförbundet Skåne kommer att vara projektledare och Martina 
Takter från Malmö stad kommer att ingå i gruppen. Det ska utses en styrgrupp med 
deltagare från Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och kommunerna. 
Länsstyrelsen har valt att vara adjungerade i styrgruppen. Denna grupp ska 
samverka med KEFU kring indikatorer avseende anhöriga. Kompetensgruppen 
kommer att kopplas på avseende behov av kompetensutveckling. GÅS projektet 
som drivs av Region Skåne ska beaktas i arbetet. 
 
Lars har varit på möte på SKL kring uppföljning på nationell nivå. Lars följer detta 
arbete och återkopplar till tjänstemannaberedningen. Trygghet, mervärde för 
patienten etc. ingår i detta. Minnesanteckningar från SKL skickas ut.   
 
Kompetensgruppen 
Kommunernas representation är klar. Region Skånes representation är inte klar. 
Första mötet är 3 mars. Representation från Vårdhandboksrådet i gruppen föreslås. 
Region Skånes program för ”Vårdens övergångar”, ”SIP-träning” är några 
aktiviteter kommer att kunna ingå. SIP-träning ska kopplas till arbetet med ”Mina 
Planer”. Kan de nya fälten i ”Mina Planer” användas för medicinsk information?  
Kompetensgruppen kommer att behöva kopplas på till Beslutsstödsgruppen.  
 
Rehabiliteringsutredningsuppdraget 
Gruppen har börjat se över definitioner inom uppdraget. Mats Renard från 
Kommunförbundet Skåne ingår i gruppen. Mats har kontakt med MAR- nätverket i 
Skåne.   
 
Kommunikationsgruppen  
Ska vi aktivt promota prenumerationsfunktionen på hemsidan istället för att lägga 
in alla berörda automatiskt? Vi lägger in alla berörda som prenumeranter på 
nyheter.  
 
Alla dokument etc. ska stämmas av mot kommunikationsstrategin.  
 

http://www.skane.se/organisation-politik/forskning/pagaende-forskning/gas/
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Efter CS bör tjänstemannaberedningen se över om något som framkom på mötet 
ska lyftas fram som nyhet på hemsidan.  
 
Mallar för PPT och word kommer att finnas på hemsidan.  
 
Diskussion kring namn på vårdformen; vi använder olika begrepp som Läkarledd 
hemsjukvård, Utökad hemsjukvård, Teambaserad vårdform, HS-team, Mobilt 
läkarstöd mm. Vem ska förstå vad som ingår? Professionen eller medborgarna?  
Frågan tas uppvid nästa möte. Efter detta revideras utlagda dokument.  
 
Beslutsstöd 
Se bifogat material. Deadline för förbättringsförslag är 3 mars 2017 
Punkten tas på nästa möte 7 mars. 
 

4. Förberedelse inför Centralt Samverkansorgan 
Punkten tas på nästa möte 7 mars.   
 

5. Representation i tjänstemannaberedningsgruppen 
Gruppen har utökats med Birgitta från KRYH.  
Hur ska tjänstemannaberedningen vara representerad vid möten mellan CS och 
DS? Frågan tas upp vid nästa möte 7 mars.  
 

6. ”Förvaltningsgruppen för regelverk kring Mina Planer”(Louise) 
Den nuvarande gruppens uppdrag är undertecknat av Kommunförbundet Skånes 
förbundsdirektör och Region Skånes hälso- och sjukvårdsdirektör. Louises förslag 
är att tjänstemannaberedningen blir styrgrupp för detta. Louise, Titti och Emma 
ingår redan i denna förvaltningsgrupp. Tjänstemannaberedningen är positiv till 
detta.  
   

7. Eventuellt uppdrag kring personer med funktionsnedsättning (Pia); 
http://www.samverkanstorget.se/upload/Samverkanstorget%202014/%C3%96ve
rgripande/SVPL/Dokument%20och%20material/Ansvarsf%C3%B6rdelning%20
medf%C3%B6ljande%20personal%20sjukhusvistelse%20reviderad%202015-10-
15.pdf 

Pia och Jenny förbereder punkten till nästa möte 7 mars.  

8. Arbetsgrupp kring E-hälsa 

Punkten tas på nästa möte 7 mars.   

9. Samverkan med Region Skånes Prehospitala Enhet (Greger och Titti) 

Region Skåne kommer att ha ett internt möte kring frågan.  Lars, Emma och Titti 
kommer att träffa Triagegruppen. Titti har varit i kontakt med Örebro kring deras 
beslutsstöd.  
 

Övrigt;  
Pia informerar om mässan Senior i centrum.  
 
Nästa möte 7 mars kl. 13.00-16.00 
Dockplatsen 26, Malmö, rum Belitza  
 
Vid anteckningarna Emelie  

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
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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Bilaga;  

 


