
  
 
 
 
 

 

 

Kommunförbundet Skåne 

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

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

 

Datum: 2017-01-12 
 

Minnesanteckningar, 

Tjänstemannaberedningsgrupp till Centralt 

Samverkansorgan 2017-01-12 
 
För Region Skåne  För kommunerna 
Louise Roberts   Carina Lindkvist  
Eva Thorén Todoulos  Titti Gohed  
Ingrid Bergman   Catharina Byström 
Greger Linander   Emelie Sundén 
Lars Stavenow   Björn Sjölin 
Emma Borgstrand    
Jan Eric Andersson      
Håkan Ewéo   
     

Dagordning; 
1. Föregående minnesanteckningar  

Läggs till handlingarna.  
 

2. Arbetsgrupper; 
Uppföljningsgruppen; 
Ingen ny information. Tid med KEFU är bokad för eventuell uppföljning via dem.  
Uppföljning avseende enkel statistik från Region Skåne kommer att göras i den 
ordinarie uppföljningen i samband med att ersättning utbetalas.  
Ansökan om medel hos Länsstyrelsen Skåne avseende anhörigstöd har tagits emot 
positivt.  
 
Kompetensgruppen;  
Det finns behov av SIP-träning ute i verksamheterna. Eva tar kontakt med Louise 
kring SIP. SKL har kontaktpersoner avseende SIP och det finns mycket 
utbildningsmaterial.  
 
Rehabiliteringsutredningsuppdraget; 
Till Centralt Samverkansorgan redovisas komplexiteten i frågan. Terminologi och 
olika organisering innebär att frågan kommer att ta mycket tid. Kommunförbundet 
Skånes planerade samrådsgrupp för MAS/MAR håller på att etableras.  
 
Kommunikationsgruppen;  
Hur gör vi med texter som blir inaktuella? Exempelvis är texten kring ”En väg in” 
inte längre aktuell. Det är viktigt att framtagna dokument håller sig på en strategisk 
nivå och inte går in i detaljer. Förslagsvis numreras material med versionsnummer. 
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Hur ska samarbetet med våra kommunikatörer se ut? Emelie och Louise 
sammankallar Magnus och Anna för att se över samarbete framöver. Vi behöver 
hjälp både med strategisk kommunikation och layout etc. Återkoppling vid nästa 
möte.  
 
Beslutsstöd; 
Se utskick 2017-01-04. 
 
Uppdrag 
Gruppens uppdrag beslutas av CS 1/2. Diskussion kring formulering gruppens 
uppdrag.  
Beslut; Uppdraget fastställs med mindre korrigering.  
 
Patientinformation 
Har processats med Region Skånes pensionärsråd samt med kommunikatörerna. 
Informationen kommer inte att skickas ut separat utan är en del i en samlad 
information som ges till patienten. Det ska vara tydligt att informationen är en del i 
informationsprocessen.  
Var ska det finnas mer information? Diskussion kring huruvida 1177.se ska 
användas. Man ska vända sig till sin kontaktperson för mer information.  
Beslut; Skrivningen kring 1177.se tas bort.   
Dokumentet fastställs efter korrigeringar enligt ovan.  
 
Bedömning för eventuell inskrivning i den teambaserad vårdformen 
Denna blankett är gemensam för Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.  
Region Skåne har tagit fram en inskrivningsblankett som bara är avsedd för 
vårdcentralernas listning. Dessa blanketter ska sparas på respektive vårdcentral. I 
nuläget ska kommunens sjuksköterska skriva under Region Skånes 
inskrivningsblankett. Genom detta har man ”täppt till” en möjlighet att fuska. 
Region Skåne tar hem frågan och ser över blanketten utifrån dagens diskussion.  
 
Den gemensamma blanketten kompletteras med ”gemensam planering utförd” och 
medgivande samt att SIP finns.  
Var ska dokumentet sparas? Eventuellt kan den sparas i Mina Planer. Titti tar 
kontakt med Thomas Wester angående detta.  
Beslut; Den gemensamma blanketten fastställs med de förändringar som 
diskuterats.  
 
Generell process för inskrivning av patienter i den teambaserade vårdformen  
Diskussion kring begreppet ”vårdpärm”. Vad ska finnas i en ”vårdpärm”? 
Minimum är SIP och aktuell medicinlista. Kommunförbundet Skåne tar frågan. 
Vem håller samman inskrivningsprocessen?  
Beslut; Kommunens sjuksköterska är den som håller samman 
inskrivningsprocessen.  
Tidsangivelser korrigeras efter diskussion.  
 
Exempel på aktiviteter 
Detta är ingen lathund, rubriken ändras till ”Exempel på aktivister” 
Beslut; Dokumentet fastställs 
 
Tidplan  
Beslut; Tidplanen fastställs. 
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Information ska skickas gemensamt och i samma tid. Dokumenten publiceras på 
hemsidan.  
 

3. Övrigt; Utskick angående inskrivning  
Catharina refererar till utskick från Skånevård SUND till sina verksamhetschefer 
som sedan kommit till kommunerna. Emma tar med frågan tillbaka till SUND. 
Dokumentet är avsett för internt bruk inom SUND och har använts tillsammans 
med en presentation. Generellt finns det behov över att fundera över vilka budskap 
som kommuniceras. Tjänstemannaberedningen har ett viktigt uppdrag i att 
återkoppla information och felaktiga rykten som florerar.  
 
Diskussion kring det lokala samverkansmöte som hölls i Vellinge 2017-01-11. 
Catharina förmedlar deltagarlista till Region Skåne. Diskussion kring representation 
vid de lokala samarbetsgrupperna. Det centrala är att representanter deltar har 
kunskap om avtalet.  
 
Är det möjligt att genomföra stickprov på SIP:ar för att se hur kvalitén på dessa är? 
Uppföljningsgruppen får i uppdrag att genomföra detta.  

 

4. Förberedelse inför Centralt Samverkansorgan 1/2 
8.30-9.45 träffas Centralt Samverkansorgan 
 
10.00-12.00 träffas Centralt Samverkansorgan tillsammans med Malmö.  
 
På dagordningen Centralt Samverkansorgan 
Beslutsärende; Uppdragsbeskrivning beslutsstöd 
 
Informationsärende;  
Nuläge 
Uppföljningsgruppen 
 
Vad har vi på gång? 
Alla funderar på saker som är på gång och mailar till Emelie snarast 

 Lagrådsremissen trygg och säker utskrivning  

 Överenskommelsen psykisk ohälsa 2017 

 E-hälsa & digitalisering 

 Kunskapscentrum för hemsjukvård 

 Prehospitalvård, vikten av att koordinera insatser.   

  
På dagordningen Centralt Samverkansorgan tillsammans med Malmö  
Var befinner de sig och vad har de uppmärksammats som behöver 
justeras/förändras?  
 
Sammanhangsmarkering på Malmönivå, handlingsplan  

 
Minnesanteckningar från de delregionala samverkansorganen kan publiceras på den 
gemensamma hemsidan. Minnesanteckningar ska skickas till 
alexander.brydon@kfks.se för publicering.  

https://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsenpsykiskhalsa.234.html
http://kfsk.se/hsavtal/protokollminnesanteckningar/
mailto:alexander.brydon@kfks.se
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Är det möjligt att förstärka tjänstemannaberedningsgruppen med fler operativa 
personer från andra delar av Skåne? Representation från KRYH kan behövas i 
tjänstemannaberedningen.  
 

5. Läkarstödet & Råd & stöd 
Frågan ej aktuell. Frågan tas upp igen när förändringar sker.  
 

6. Tidsplanering; koordinering med Delregionala Samverkansorgan, 
tjänstemannaberedningsgruppen 
Vi håller fast vid den ursprungliga tidsplanen. Anna-Lena Hogerud läggs till som 
avsändare inbjudan.  
 

7. Arbetssätt  
Punkten stryks. 
  

8. Eventuellt uppdrag kring personer med funktionsnedsättning; 
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 
Punkten flyttas till nästa möte när Pia Nilsson är närvarande.  
 

9. Läkemedel   
Fortsättning från förra mötet. Eva tar kontakt med Maria Landgren.  
 

10. Revidering av Ramavtal om läkarmedverkan 
Inte aktuellt 
 

11. Nutrition  
Greger har återkopplat till Jeanette Sjölander att inget sker i dagsläget.  
Louise har tagit fram uppdraget avseende nutrition från 2015. 
  

12. Forskningsansökningar Kamprad 
Två ansökningar är gjorda hos Kamprad. Beslut kommer i sommar. Någon 
ytterligare ansökan har inte gjorts. 
  

13. Strategisk demensplan (Handlingsplan) 
Uppdateras för 2017 och det är viktigt att strategiska frågor i planen går via 
tjänstemannaberedningen. Planen är snarare en handlingsplan än en strategisk plan. 
Arbete med de nationella riktlinjerna pågår. Projektledaren bör bjudas in till 
tjänstemannaberedningen under våren.   
 

14. E-hälsa 
Region Skåne går ut med en ny upphandling kring vårdinformationssystem. 
Kommunförbundet Skåne för diskussioner med Region Skåne om medverkan för 
kommunernas räkning. Carina har kontakt med Monika Kraft på Region Skåne. 
Hur ser kopplingen ut till tjänstemannaberedningen i frågor kring e-hälsa och 
digitalisering? Region Skåne har bildat en beredning för e-hälsofrågor som ännu 
inte haft något första möte. Medicinsk service och IT delas upp. IT flyttas över till 
koncernkontoret med Mats Ekstrand som tf. chef.  
 

http://kfsk.se/hsavtal/wp-content/uploads/sites/25/2016/08/Tidsplan-2017-beslutad-16-dec.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
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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Beslut; Gruppen är positiv till att en arbetsgrupp bildas. Emma anmäler intresse att 
ingå en sådan grupp.  
 

15. Hälso-och sjukvårdsnämndens uppdrag avseende att ”utreda förutsättningarna för 
ett Kunskapscentrum för hemsjukvård” 
Det har inte skett så mycket kring detta. Sven Oredsson som är enhetschef på 
avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning på Region Skåne, har börjat titta på 
frågan. En större workshop kommer att hållas med representanter från Region 
Skåne, kommunerna och högskolorna. Det finns lite aktuell forskning inom 
området. Workshop planeras till april.  
 

16. Övrigt;  
Hur förbättrar vi samverkan med Region Skånes Prehospitala Enhet? Greger och 
Titti tar denna fråga och återkopplar vid nästa möte 
 
Ackrediteringsvillkor vårdcentral 2017 
23 januari går ackrediteringsvillkoren för vårdcentralerna till beredningen för 
primärvård, psykiatri och tandvård. Beslut tas i HSN 3 februari.  
 
Följande förändringar är föreslagna avseende ackrediteringsvillkoren för 
vårdcentralerna; 
SIP ska registreras i Mina planer. 
Inställelsetid och kontaktvägar ska beskrivas.  
4 av 6 kriterier ska vara uppfyllda.  
Koordinering /En väg in. Man ska inleda arbete i dialog och skriftlig 
överenskommelse som beskriver funktionen. 2017-08-31 ska överenskommelsen 
vara klar. 2017-09-01 ska samtliga vårdcentraler redovisa detta.  
Mening kring VIP- nummer läggs tillbaka.  
Om en ordentlig SIP genomförts under sista halvåret kan den uppdateras och 
läggas in i Mina Planer om båda parter är överens.  

 
 
 
Vid anteckningarna Emelie Sundén  
 


