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Minnesanteckningar 
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För Region Skåne  För kommunerna 
Louise Roberts   Carina Lindkvist  
Eva Thorén Todoulos  Titti Gohed  
Ingrid Bergman   Catharina Byström 
Greger Linander   Alexander Brydon 
Lars Stavenow   Pia Nilsson 
Emma Borgstrand   Björn Sjölin 
Håkan Ewéo   Emelie Sundén   
   
     

1. Föregående minnesanteckningar  

Minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 

2. Från Centralt Samverkansorgan 19 oktober 

Dagordningen hanns inte med till fullo under sammanträdet. Underlag till framtida 
sammanträden ska skickas ut i god tid innan för att hela dagordningarna ska hinnas med 
under mötena. 
Förslag på uppdragsbeskrivningar har skickats till det Centrala Samverkansorganet där 
synpunkter gavs under sammanträdet den 19 oktober.  

 
Uppföljningsgruppen 
Innan indikatorer kan skapas och fastställas för uppföljningsarbetet med HS-avtalet 
behöver uppföljningsgruppen skapa en tydlig och klar uppdragsbeskrivning som godkänns 
av det Centrala Samverkansorganet. 
Till nästkommande sammanträde med det Centrala Samverkansorganet ska 
uppföljningsgruppen förbereda en beskrivning av hur deras arbete ska se ut. 
Det föreslås att en punkt till kommande sammanträde för Centralt Samverkansorgan kan 
omfatta arbetssätt och avse relationen mellan organet och arbetsgrupperna. Greger och 
Catharina håller i ärendet kring hur uppdraget kan se ut för uppföljningsgruppen. 
 
Uppdragsbeskrivning Delregionala Samverkansorgan 
Lars berättar om mindre justeringar i den befintliga uppdragsbeskrivningen. Bilden som 
tydliggör samverkansförhållandet mellan nivåer har justerats för att förtydliga arbetet.  
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Lokala samverkansgrupper bör kallas lokala samarbetsgrupper då det bättre speglar 
gruppernas arbetssätt. Vidare bör begreppen socialchef/motsvarande läggas till i texten för 
uppdragsbeskrivningen. 
 
Beslut 
Lokala samverkansgrupper ska i fortsättningen kallas för lokala samarbetsgrupper.  
Skrivningen skickas ut till Centralt Samverkansorgan med önskemål om snabb 
återkoppling. 
 
Kommunikationsstrategi 
En del begrepp har justerats i uppdragsbeskrivningen där exempelvis resurser används 
istället för kostnader. Strategin är publicerad på hemsidan med de ändringar som framkom 
på Centralt Samverkansorgan.  
 
Greger lyfter fram att en halvdag hade kunnat avsättas till att diskutera de olika begreppen 
som används i uppdragsbeskrivningarna för att få en konsensus om innebörden av dessa.  
 
Uppdrag till rehabiliteringsutredningsuppdraget  
En inventering av förutsättningarna för rehabiliteringsområdet i Skåne behöver göras.  
Vad ska vi inventera och hur ska vi göra det? Vad innebär rehabilitering på basnivå och 
vilken typ av vård omfattas av begreppet? Är uppdraget för rehabiliteringsuppdraget 
tillräckligt tydligt i dagsläget? 
 
För att kunna skapa ett utkast till en uppdragsbeskrivning samt för att nå en konsensus 
kring begreppet rehabilitering på basnivå föreslås det att ha en workshop. De 
representanter från tjänstemannaberedningsgruppen som upplever att de vill och har ett 
behov av att delta är välkomna.  
 
Beslut 
Att ha en workshop med tjänstemannaberedningsgruppen fredagen den 2 december kl. 
13.00-16.00 på Dockan i Malmö. Rehabiliteringsuppdragsgruppen arrangerar denna work-
shop. 

3. Arbetsgrupper; 

Uppföljningsgruppen 
Uppföljningsgruppen ska träffas fredagen den 28 oktober. 
 
Kompetensgruppen 
Kompetensgruppen har varit i kontakt med Praktikum med anledning av praktisk 
kompetensutveckling. Inventeringsarbetet kring utbildningsbehovet av vårdpersonal i 
Skåne pågår. Det finns även flera utbildningar på gång kring SIP och SVPL utifrån att en 
ny version av Mina planer kommer i mars 2017. 
Det finns en informationsmodell från Örebro län vid namn Visam som kan användas som 
förebild för arbetet kring vårdplaneringar och informationsöverföring inom vården. 
http://www.visamregionorebro.se/ 
 
Diskussion kring begreppet primärvårdsnivå.  Både Socialstyrelsen och Vårdhandboken har 
beskrivningar av begreppet primärvård. Kan vi skapa bilder som tydliggör vilken personal 
som behöver vilken typ av kompetensutveckling? En viktig del av kompetensutvecklingen 
är Learning by doing och därför är coachningen för vårdpersonalen viktig. 
Det lyfts också fram vikten av att vården ska vara personcentrerad vilket är ett begrepp 
som allt mer fått genomslag i vården och som fokuserar på patienten som medskapare och 

http://www.visamregionorebro.se/
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självklar part i planeringen och inflytandet över den egna vårdens utformning. 
Kompetensgruppen tar med sig diskussionen kring personcentrerad vård in i sitt uppdrag.  
Vård och omsorgscollege ska också vara med i diskussionen., Gunilla Kajrup på 
Kommunförbundet Skåne har sedan tidigare också ingått i kompetensgruppen och behöver 
kontaktas igen.  
 
Kommunikationsgruppen (FAQ, hemsida, strategi) 
En FAQ (vanliga frågor och svar) har skapats där de vanligaste frågorna från 
uppstartsmötena har sammanställts och tematiserats. Frågorna och svaren ska publiceras på 
hemsidan när vi prioriterat bland dessa. De insamlade frågorna kan även användas för att 
peka på områden där vi inte varit tillräckligt tydliga.  
 
Det har tidigare funnits önskemål från delar av det Centrala Samverkansorganet om 
automtiska mejlutskick. Detta kommer inte att ske utan istället sker utskick när det finns 
något av vikt som har publicerats. Det bildspel som har använts på uppstartsmötena 
kommer att publiceras på hemsidan. 
 
Beslut 
De som deltagit vid alla eller de flesta uppstartsmötena ska göra en prioritering bland de 
insamlade frågorna från uppstarsmötena inför publicering på hemsidan. Greger kallar till 
möte.  
 
Beslutsstöd 
Titti och Lars har skickat ut underlag beståendes av ett uppdragsförslag och ett 
inskrivningsstöd som innehåller patientsstödsunderlag. Även underlag till beslutsstöd har 
skickats ut.  
 
Gruppen har förslag om att frågan om e-hälsa behöver hanteras i särskild ordning då 
frågan är så komplex och kräver särskild kompetens inom området.    
Det finns idag olika strukturer för olika frågor inom e-hälsoområdet, men det behöver tas 
ett gemensamt grepp om hur och vad som ska vara prioriterat i detta arbete.  
En probleminventering bör genomföras som kan ligga till underlag för politisk 
prioriteringsdiskussion.  
 
Hur ska identifieringsprocessen se ut avseende de som ska ingå i den teambaserade 
vårdformen? 
Tjänstemannaberedningsgruppen behöver noggrant gå igenom processen innan det kan 
presenteras för det Centrala Samverkansorganet. Det nya med teambaserad vård är att det 
finns ett ”nytt paket” med mer sammanhållna insatser. Arbetet med framtagning av 
inskrivnings- och beslutsstöd behöver prioriteras. 
 
Det kan finnas behov av att ha med en representant från primärvården med vid fortsatta 
möten för att kunna besvara mer specifika frågor. Emma föreslås delta vid dessa möten. 
 
En inventeringsmodell för de som ska ingå i den teambaserade vårdformen har gjorts av 
Titti med Bjuvs kommun som exempel. Detta är ett verktyg som kan användas av 
kommunerna. En lathund skapas utifrån denna modell och presenteras på nästa möte den 
8 december. De kommuner som bett om modellen får sedan dessa i mitten av december. 
Det är viktigt att säkerställa att patientsekretessen inte bryts i samband med 
informationsöverföring mellan olika vårdgivare. En noggrann undersökning kring hur detta 
ska säkerställas behöver göras innan arbetet med att utbyta information mellan 
huvudmännen påbörjas. 
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Vidare behöver vårdgivare få veta att 2017 är ett år där inventeringar och samarbeten 
påbörjas. Arbetsformerna behöver inte stå klara den 1 januari 2017. Representanter för de 
privata vårdgivarna behöver också vara delaktiga i de lokala samarbetsgrupperna. 

4. Rapport, Uppstartsmöten 

En sammanställning av frågor och svar håller på att tas fram.  

5. Läkarstödet & Råd & stöd 

Diskussioner kring råd och stöd pågår internt i Region Skåne. Den nuvarande modellen 
finns kvar i ackrediteringsvillkoren för 2017.  

6. Tidsplanering; koordinering med Delregionala Samverkansorgan  

De Delregionala Samverkansorganen är inte igång i hela Skåne. 
Mötestider med Centralt Samverkansorgan fördelas ut till de Delregionala 
samverkansorganen. 
De delregionala grupperna ansvarar själva för att boka möten med varandra. 

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

Material och underlag behöver inkomma senast 5 december inför sammanträdet med det 
Centrala Samverkansorganet. Gruppen ombeds fundera kring vad de politiska 
representanterna ska ha för typ av ärenden och hur dagordningen ska se ut vid mötena. 
Ärenden som kommer upp till Centralt Samverkansorgan ska vara beredda av 
tjänstemannaberedningsgruppen. Den grupp som ansvarar för ett ärende bör förbereda en 
presentation till det Centrala Samverkansorganet där även eventuellt förslag till beslut kan 
finnas med.  
Dagordning ska innehålla information om vilka ärenden som är beslutsärenden, vilka som 
är informationsärenden samt vem som ansvarar för vilket ärende. 

8. Läkemedel (fråga från förra mötet) 

Sedan tidigare finns en terapigrupp kring läkemedel. Tillgång till läkemedel kan ofta knytas 
samman med tillgång till labb och snabbdiagnostik. Eva tar frågan och kontaktar 
terapigruppen.   

9. Anhörigstöd (fråga från förra mötet).  

Det finns medel att söka från Länsstyrelsen i Skåne. Carina L arbetar med ett utkast på en 
ansökan om dessa medel. Utkastet ska skickas ut till gruppen för synpunkter innan ansökan 
skickas till Länsstyrelsen i Skåne. 

10. Utbildning av vård och omsorgspersonal (fråga från förra mötet)  

Frågan parkeras. 

11. Studiebesök? 

Frågan parkeras. 

12. Workshop med politikerna?  

Frågan parkeras. 

13. Övrigt 

Tider för 2017; 
Tjänstemannaberedningsgruppen får förslag på tider via Doodle, där de ska placeras 
ungefär 2 veckor innan sammanträde för Centralt Samverkansorgan och en vecka efter. 
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Vid anteckningarna Alexander Brydon.  
 

Tidsplan 2017 Tjänstemannaberedning & Centralt 

Samverkansorgan 
 
Torsdag 12/1  kl.13-16 
 
Centralt Samverkansorgan 1 februari kl. 9.00-12.00 
 
Fredag 10/2  kl. 9-12 
 
Tisdag 7/3  kl. 13-16 
 
Centralt Samverkansorgan 24 mars kl. 13.00- 16.00 
 
Fredag 31/3  kl. 13-16 
 
Onsdag 26/4  kl. 9-12 
 
Centralt Samverkansorgan 12 maj kl. 9.00-12.00 
 
Måndag 22/5  kl. 9-12 
 
Onsdag 31/5  kl. 13-16 
 
Centralt Samverkansorgan 9 juni kl. 9.00-12.00 
 
Tisdag 20/6  kl. 9-12 


