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Minnesanteckningar 

Tjänstemannaberedningsgrupp till Centralt 

Samverkansorgan 2016-09-28 
 
 
 
För Region Skåne  För kommunerna 
Louise Roberts   Carina Lindkvist   
Ingrid Bergman   Catharina Byström  
Greger Linander   Åke Grönvall  
Lars Stavenow   Pia Nilsson  
Emma Borgstrand   Björn Sjölin 
Håkan Ewéo   Emelie Sundén 
   Alexander Brydon   
       

Dagordning; 
1. Föregående minnesanteckningar  

Minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 

2. Från Centralt Samverkansorgan 23 september  

Genomgång av sammanträdet för Centralt Samverkansorgan fredagen den 23 september 
2016.  
Pia N berättar om det pågående arbetet med VFU för vård- och omsorgspersonal. En 
handledarutbildning som riktar sig till vård- och omsorgspersonal anses också vara 
nödvändig. 
Det konstateras att det finns frågor att diskutera mellan kommunerna och lärosätena, inte 
minst gällande praktikplatser.. 
Catharina B undrar om utlysningen från Familjen Kamprads stiftelse. Eva TT ska 
återkomma till tjänstemannaberedningsgruppen gällande detta. 
För att sammanträdena för Centralt Samverkansorgan ska vara mer effektiva har det 
beslutats att handlingar och ärenden ska skickas ut till deltagare i förväg, innan mötet för att 
på så vis få en bättre struktur på mötena. 

  
3. Tjänstemannaberedningens och Centralt Samverkansorgans uppdrag samt 

arbetsordning 

Frågan lyfts kring hur relationen ser ut mellan tjänstemannaberedningsgruppen och det 
centrala samverkansorganet. Tjänstemannaberedningen har en verkställande roll gentemot 
det centrala samverkansorganet men bör också bidra till att föra arbetet framåt. 
Det föreslås att beslut som är fattade i det Centrala Samverkansorganet bör lyftas först på 
dagordningen i samband med tjänstemannaberedningsgruppens sammanträden.  
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I slutet av sammanträdet för tjänstemannaberedningsgruppen bör även förberedelse göras 
inför kommande möten för det centrala samverkansorganet. 
 
Beslut; 
Att i början av tjänstemannaberedningsgruppens möten behandlas beslut från det senaste 
mötet för centralt samverkansorgan. 

4. Uppdragsbeskrivning för delregionala samverkansorgan  

Frågan lyfts kring checklistan för uppstart av de delregionala samverkansorganen (DS) och  
punkt nummer två. De delregionala samverkansorganen behöver vara operativa i sitt arbete 
och därför bör man värna om de lokala samverkansgrupperna. I Malmö har det exempelvis 
funnits stadsområdesbaserade grupper. Det föreslås även att det ska utses en kontaktperson 
för varje delregional samverkansgrupp. 
 
Det behövs en tydlighet i förhållandet mellan det centrala samverkansorganet, 
tjänstemannaberedningsgruppen, de delregionala samverkansorganen, tjänstemannagrupper 
på delregionalnivå och de lokala samverkansgrupperna. Det bör även finnas beskrivningar 
av vad som ska göras i de olika typerna av grupper. För att skapa en tydligare bild av de 
olika grupperna skapas en bild (se sidan 5). 
 
Det behövs en  samstämmighet gällande de benämningar och förkortningar som finns i 
uppdragsbeskrivningen så att dessa överensstämmer med benämningarna som finns i HS-
avtalet. 

5. ”Inskrivning” i nya vårdformen, hur ser vi på detta?  

Lars S och Titti G ska titta på frågan närmare.  
Återigen poängteras att de begrepp som används i kommunikationen måste 
överensstämma med HS-avtalet. Både vilka begrepp som används men också hur de tolkas 
av mottagarna till kommunikationen är viktigt. 

6. ”Mina Planer” som gemensam plattform, vad händer nu? 

Denna punkt anses höra ihop med frågan kring e-hälsa. 
I första hand behöver det finnas en tydlig struktur kring vilka digitala behov som finns 
inom vården.  
Beslut; En workshop planeras därför till våren 2017 kring området. 

7. Läkarstödet 

Arbetet fortgår löpande med läkarstödet och dess utformning. 
Beslut tas den 4 november 2016 när ackrediteringsvillkoren för vårdcentralerna behandlas 
politiskt.  Det finns behov av att revidera befintligt ramavtal om läkarmedverkan. 

8. Arbetsgrupper; 
Uppdragsbeskrivning uppföljning 

Catharina B berättar att gruppen har träffats och tagit fram uppdrag för 
uppföljningsgruppen. Tre utskott ska skapas och arbeta operativt för uppföljningsgruppen. 
En ekonomisk grupp (ordförande Björn Sjölin), en verksamhetsgrupp (ordförande Lars 
Stavenow) och en processgrupp (ordförande Titti Gohed). Det är viktigt att informationen 
delas mellan de olika utskotten och därför ska de innehålla tre representanter från 
kommunerna, tre från Region Skåne samt en representant från uppföljningsgruppen i varje 
utskott/grupp. 
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En uppdragsbeskrivning kommer att skickas ut till respektive utskott och till 
tjänstemannaberedningsgruppen för förankring. 
Uppdragsbeskrivningen gällande uppföljningsgruppen och de tre utskotten ska skickas ut 
på fredag den 30/9 till tjänstemannaberedningsgruppen.  

Kompetens 

Uppdragsbeskrivningen för gruppen är klar och ska skickas ut via e-post till 
tjänstemannaberedningsgruppen. Region Skånes Kliniskt träningscentrum, KTC kommer 
framöver att tillhöra koncernkontoret vilket kommer att innebära ett närmare samarbete 
inom koncernkontoret.  
Läkarnas behov av kompetensutveckling bör heller inte glömmas bort i kompetensfrågan. 
Läkare behöver också utbildas i teamarbete vilket kräver en förändring hos lärosätena för 
den kommunala hemsjukvården. 
Då avtalet innebär ett unikt förändringsarbete kan det finnas möjlighet att extern 
finansiering för detta. 
 

Rehabiliteringsutredningsuppdraget 
Parkeras tills kommande sammanträde. Ett första utkast ska redovisas till Centralt 
Samverkansorgan 19 oktober.  

9. Beslutsstöd/E-hälsa  

Lars S skickar ut underlag till tjänstemannaberedningsgruppen. Åsikter och frågor kring 
underlaget ska skickas tillbaka till  Lars via e-post.  

10. Uppstartsmöten, Stegvis införande av hälso- och sjukvårdsavtalet  

Programgruppen får ansvar för denna fråga. 

11. Strukturen för kommunikationsinsatser, Anna Möller deltar 

Anna ger en nulägesrapport kring kommunikationsfrågan. 
Syftet med att ha en struktur för kommunikationen är att nå samstämmighet kring hur vi 
pratar om HS-avtalet. Stöd behöver kunna erbjudas till alla aktörer som arbetar med HS-
avtalet och är i behov av att kunna kommunicera kring avtalet med andra. 
Diskussioner har skett kring de olika begreppen som används, kring uppstartsmöten och 
kring konkreta kommunikationsmedel som hemsidan. Ett bildspel planeras som kan skalas 
upp eller ner efter behov. 
Strategi för kommunikationen som ska finnas för alla kommunikatörer som arbetar med 
HS-avtalet. Nyckelbegrepp har skapats och kan användas tillsammans med bildspelet efter 
behov. 
Syftet med kommunikationsstrategin är att ge förutsättningar för en sammanhållen 
kommunikation med gemensamma budskap. Avsikten är att nå tydlighet. Vi önskar 
signalera att det är en förbättring av hemvården och där har även nyckelbegrepp plockats 
fram. 
 
Beslut 
Att ha en workshop kring kommunikationsstrategin. 
Torsdag den 13 oktober klockan 09.00-12.00 Stadshuset i Malmö, lokal Möllevången.  
 

12. Råd & stöd, fråga från förra mötet 
Parkeras till kommande sammanträde för tjänstemannaberedningsgruppen. 

 
13. Förberedelse inför Centralt Samverkansorgan 19 oktober 

Emelie sammanställer detta. 
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14. Ny Skånegemensam analys och handlingsplan inom ramen för Överenskommelsen 

psykisk ohälsa 2016 
Det finns en särskild samverkansgrupp för psykiatri och psykisk ohälsa.  
Material kring stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2016 finns på följande 
länk: 
http://kfsk.se/socialtjanst/vard-och-omsorg/socialpsykiatri/kommunmoten-prio-2016/ 

 
15. Övrigt 

Frågan kring området läkemedel parkeras till kommande sammanträde för 
tjänstemannaberedningsgruppen. 

 
Frågan kring området anhörigstöd parkeras till nästa sammanträde. 
Carina L informerar om att Länsstyrelsen i Skåne har medel som de kan dela ut till grupper 
som arbetar med frågan men då behövs ett projektförslag kring detta. Carina återkommer i 
frågan kring projektansökan och ger ett utkast till gruppen. 
 
Utbildning av vård och omsorgspersonal, parkeras till kommande sammanträde för 
tjänstemannaberedningsgruppen. 

 
Vid anteckningarna Alexander Brydon 
 
  

http://kfsk.se/socialtjanst/vard-och-omsorg/socialpsykiatri/kommunmoten-prio-2016/
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