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1. Föregående minnesanteckning läggs till handlingarna.  
 

2. Lägesbild kring hur många kommuner som tagit beslut om avtalet. Se bifogad fil.  
De flesta kommuner har tagit beslut att anta avtalet. Några kommuner har inte 
hunnit slutföra beslutsprocessen. Avseende tre kommuner saknas information 
kring beslutsprocessen. Kommunförbundet Skåne eftersöker hur det går i dessa 
kommuner.  
 
Carina informerar om den debatt som hölls kring avtalet i Almedalen. Louise 
informerar om att det troligen kommer en större artikel kring avtalet. Carina har 
fått en förfrågan från Dagens Medicin kring att delta i ett seminarium 8 december. 
Gruppen är positiv till Skånes medverkan, förslag att någon från 
Kommunförbundet Skåne samt någon från Region Skåne deltar.  
 

3. Arbetsgrupper 
Hur ska dessa grupper startas upp? Kommunförbundet Skåne kommer att använda 
sitt Socialchefsråd som referensgrupp. Finns det uppdragsbeskrivningar för alla 
grupper? Det finns uppdragsbeskrivningar som behöver revideras inför rekrytering 
av fler deltagare i olika arbetsgrupper. Arbetet ska göras gemensamt.  
 
Munhälsa  
Det finns en grupp sedan tidigare. Johan Nilsson ersätter Jeanette Appelqvist från 
Region Skåne.  
 
Kompetens 
Eva och Pia håller samman gruppen. Det finns en del material sedan tidigare. Det 
behövs tre till fyra representanter från kommun respektive Region Skåne. 
Utbildningar bör alltid vara partssammansatta.  
 
Uppföljning 
Uppdragsbeskrivning saknas. Greger och Catharina har haft ett första möte. 
Indikatorerna måste vara på plats när avtalet går igång. Malmö Stad, Per Lövgren, 
är igång med att se över vad man kan följa i sina system.  
Följande områden kommer att ingå;  
Ekonomi 
Anhöriga (Kommunförbundet Skåne har haft en diskussion med Martina Takter 
som kan tänka sig att delta. Delaktighet? Hur arbetar vi med brukarorganisationer?)  
Vårdtagarens upplevelse 
Anställda 
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Det är även viktigt att titta på parametrar som inställelsetid, återinläggningar, 
avvikelser etc. Till en början bör det inte innehålla för många parametrar.  
 
Rehabiliteringsutredningsuppdraget 
Rehabilitering är ett av de fyra utvecklingsområdena i avtalet. Det finns ett politiskt 
tryck i frågan. Vad kan vi göra just nu? Enligt avtal ska vi ta fram ett förslag under 
2017. Det ser olika ut i olika delar i Skåne, en inventering behöver genomföras. 
Arbetet är påbörjat och två stora hearings har genomförts. En GAP-analys bör 
göras, var befinner vi oss och vart vill vi komma – jämlik vård i Skåne? 
Förtroendeförskrivning är ett av de områden som behöver belysas. Rehabilitering 
innefattar många olika processer utifrån olika sjukdomsgrupper. Hur arbetar vi 
bättre tillsammans? Ett uppdrag med tidsplan bör tas fram.  
Det finns en hel del framtaget material, Titti, Carina och Louise inventerar.  
 
Kommunikation 
Den nya sidan är uppe www.kfsk.se/hsavtal . Hur ser länkningarna ut från Region 
Skåne? 
En kommunikationsgrupp finns men uppdraget behöver definieras. På måndag 
kommer Region Skåne att göra en pressrelease om läkarstödet efter beslut i HNS 
26 augusti. Ett uppdrag avseende kommunikation formuleras av Louise, Emelie, 
Anna Möller och Magnus Gustafsson.  
 
Beslutsstöd och E-hälsa 
E- hälsa har inte varit någon grupp tidigare. Beslutsstöd har gjort en rapport sedan 
tidigare som beskriver vilka funktioner som behöver finnas. Grupperna slås 
samman. Titti är sammankallande för denna grupp och Lars ingår. En kort 
uppdragsbeskriving behövs. Hur ser det ut i Skåne idag? Vilka system används och 
hur fungerar dessa?  

 
Kommunförbundet Skåne och Region Skåne kommer att hålla ett E-hälso-
seminarie den 30 augusti. SUS har blivit uppvaktade av Lunds Universitet, Boris 
Magnusson, kring framtagande av system för att docka ihop olika system och 
Vinnova ansökan avseende detta.  
 

4. Läkarstödet 
Lars informerar om processen. Den politiska styrgruppen gav i uppdrag att ta fram 
ett organiseringsförslag utifrån Hälsovalet. Beslutet fattas av HSN 26 augusti och 
här samt finns handlingarna och rapport.  
Läkartillgången är fortsatt en kritisk punkt. Uppdraget kommer att styras av 
ackrediteringsvillkoren för vårdcentralerna. För att komma upp i volym bör ett 
område ha en viss storlek avseende invånarantal. Om en producentneutral 
koordinator ska tillsättas. ”En väg in” är centralt för att detta ska fungera i 
praktiken. Avvikelser kommer att hanteras i de delregionala samverkansgrupperna. 
I beslutet finns en punkt kring utredning avseende Kunskapscentrum för 
hemsjukvård gemensamt med kommunerna. Ett erbjudande avseende detta 
kommer att komma från Region Skåne till Kommunförbundet Skåne.  
 
Lars kommer att finnas kvar som resursperson för Greger i det fortsatta arbetet 
men kommer inte att vara processansvarig för läkarstödet. Efter att beslutet fattas i 
HSN kommer information att gå ut till samtliga avtalspartners och till egenregi. 
Med detta kommer det att gå med inbjudan till uppstartsmöten gemensamt med 
kommunerna, vårdcentraler och sjukhus. Diskussioner kring huruvida Region 

http://www.kfsk.se/hsavtal
http://skane.se/Public/Protokoll/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rdsn%C3%A4mnden/2016-08-26/Modell%20f%C3%B6r%20l%C3%A4karst%C3%B6d/HSN_Beslutsf%C3%B6rslag.pdf
http://skane.se/Public/Protokoll/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rdsn%C3%A4mnden/2016-08-26/Modell%20f%C3%B6r%20l%C3%A4karst%C3%B6d/Organisering%20av%20Region%20Sk%C3%A5nes%20l%C3%A4karst%C3%B6d%20till%20kommunal%20hemsjukv%C3%A5rd%20%20160726.pdf
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Skåne ska ha de första mötena internt och att det sedan hålls gemensamma möten. 
Förslaget är att organisera sex delregionala uppstartsmöten så snart som möjligt. 
Diskussion kring hur konkret man kan vara på ett sådant möte. Vikten av att det är 
tydligt vem man ska ha kontakt med. Hur kommer uppdraget att se ut i 
Ackrediteringsvillkoren?  
 
Beslut; en programgrupp skapas.  
På programmet; vad kan vi börja med? Inventering av målgruppen, dialog, skapa 
kontakter etc. En programgrupp tillskapas; Titti, Carina, Catharina, Lars, Greger 
och en hälsovalsstrateg. Greger är sammankallande och kommunikatörerna kopplas 
in.  
 
Det behövs mer information både till kommunerna och till Region Skåne kring vad 
som händer i processen.  
 

5. ”Vårdens övergångar”- Förbättringsprogram  
Region Skåne har sedan tidigare haft denna typ av förbättringsprogram. Region 
Skåne står för kostnader för detta. Tidigare har inbjudan gått ut till MASarna via 
Kommunförbundet Skåne. Det är viktigt att det är tydligt att detta inte är kopplat 
till hälso- och sjukvårdsavtalet.  

 
6. Förberedelse inför Centralt Samverkansorgan 31 augusti  

Genomgång av beslutspunkter i föregående protokoll.  
 

7. Övrigt 
Råd & stöd; Region Skåne har påbörjat diskussioner. Frågan flyttas till nästa möte.  
 
Senior alert; en förfrågan har inkommit till Region Skåne. Frågan parkeras.  
 
Synaps; den framtagna enkäten kommer att diskuteras i Socialchefsrådet inför 
eventuellt utskick.  
 
Vid anteckningarna  
Emelie Sundén  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


