
  
 
 
 
 

 

 

Kommunförbundet Skåne 

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

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

 

Datum: 2017-03-08 
 

Minnesanteckningar 

Tjänstemannaberedningsgrupp till Centralt 

Samverkansorgan 2017-03-07 
 
Tid: 7 mars kl. 13.00-16.00 
Plats: Dockplatsen 26, Malmö, rum Belitza 
 
För Region Skåne  För kommunerna 
Louise Roberts   Carina Lindkvist  
Eva Thorén Todoulos  Titti Gohed  
Ingrid Bergman   Åke Grönvall  
Greger Linander   Pia Nilsson 
Lars Stavenow   Björn Sjölin 
   Jenny Hellstrand 
    
     
      

Dagordning; 
1. Föregående minnesanteckningar  

Läggs till handlingarna 
 

2. Inkomna synpunkter, förslag etc. till tjänstemannaberedningen 
Vad sägs ute i verksamheterna? 
Önskemål finns om att samla alla frågor och svar på ett ställe. 
Beslut fattas om att använda Kommunförbundets Skånes hemsida. 
FAQ med underrubriker kring olika tema. 
Greger, Titti och Jenny får i uppdrag att plocka in underlag för att se vilka frågor 
som är vanligt förekommande. 

 

3. Arbetsgrupper; 

• Uppföljningsgruppen 
Gruppen har gått igenom KEFU:s förslag till överenskommelse 
tillsammans med KEFU. I överenskommelsen finns inskrivet en årlig 
avstämning och analys med möjlighet till korrigering. 
Information om överenskommelsen ska ske den 24 mars på CS. 
Ingrid och Carina skriver under överenskommelsen. 
Viktigt att komma ihåg att utvärderingen måste gälla hela HS-avtalet inte 
bara den teambaserade vårdformen. 
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Uppföljningsgruppen blir styrgrupp och de tre andra grupperna blir 
referensgrupper.  

• Kompetensgruppen 
Arbetsgruppen är fortfarande kvar i inventeringsfasen, det finns många 
goda exempel ute i verksamheterna. 
Nästa uppgift för gruppen är att koppla på de olika kompetenscentrum som 
finns för att skapa en helhet. 
Arbetsgruppen har träffat representanter från de delregionala 
samverkansgrupperna samt VoO college. Alla parter ställde sig positiva till 
”skånestandard”.  
En viktig fråga som kom upp var att de kommunala biståndsbedömarna 
måste involveras i ett tidigt skede. 

• Rehabiliteringsutredningsuppdraget 
Arbetsgruppen har producerat ett utkast som bifogas till 
minnesanteckningarna. 
Utkastet ska läsas igenom för att bedöma om innehållet och tidsperspektiv 
är realistisk. Frågan tas upp igen på nästa tjänstemannaberedning den 31 
mars.  
Utkastet består av en uppdragsbeskrivning i två delar. 
1 Nuläge rehabilitering och hjälpmedel med region Skåne och kommunerna 
2 Möjligheterna till förbättringar inom rehabilitering och hjälpmedel 
Arbetsgruppen upplever att det behövs ett gemensamt språk/definitioner 
för att materialet ska få ett värde. MAS/MAR gruppen har gett input till 
definitionerna. 
Carina, Titti och Louise gör en planering för att kunna informera den 24 
mars på CS 
Diskussion kring vilka personer som ska ingå i gruppen. MAS/MAR 
bedöms som viktiga. Region Skåne väljer representanter när uppdraget är 
klart. 

• Kommunikationsgruppen  
Jenny ersätter Emelie i gruppen 
Beslut fattas om att anteckningar från de delregionala samverkansmötena 
ska ligga på Kommunförbundet Skånes hemsida.  
Gruppen ska försöka göra en karta med alla de grupper som finns både 
delregionalt och regionalt. 
Diskussion kring vad som är lokal nivå. Det ser olika ut i de olika 
kommunerna beroende på storlek och organisering. 
Region Skåne begär in de 6 delregionala överenskommelserna. 
Läkemedelsgruppen (gruppen diskuterar läkemedelsförsörjning, 
läkemedelsnära produkter, delegering) ska finnas med på kartan.  
Diskussion kring att det behöves ett bättre namn på den gruppen. 
Det behövs även göras en bild på var Region Skånes alla bilar/mobila 
enheter finns. Det finns ett material som heter ”Allt som rullar”, går det att 
använda? 

• Beslutsstöd 
Arbetsgruppen har skrivit ett uppdrag som ska upp i CS. 
Gruppen har haft en dialog med Örebro gällande VISAM. 
Beslutsstödsgruppen bjöd in Kompetensgruppen till mötet och båda 
grupperna var överens om att beslutsstödet från Örebro känns bra.  
VISAM passar bra i den kommunala kontexten och är redan implementerat 
i delar av de skånska kommunerna. 
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Gruppen vill skicka ut en enkät till kommunerna för att inventera hur 
beslutsstöd fungerar, vilka stöd använder man, hur är läkarkontakten osv? 
Gruppen ska utökas med fler deltagare för att få in primärvård och 
läkarkontakt. De namn som är klara är Annelie Grankvist, Jan Bläckert och 
Lotta Thyrberg. 
Gruppen ska ha ytterligare ett möte där prehospital vård och triage bjuds in. 
Planen är att presenteras ett färdigt förslag till CS i juni. 
Implementering och utbildning kommer att ske i höst.  
Arbetsgruppen ser det som viktigt att få in den kliniska biten i utbildningen, 
att utbilda läkare och sjuksköterskor tillsammans. 
Underlag skickas till Ingrid senast den 27 mars för att presentera för 
regionens politiker på CS. 
 
För att tydliggöra vilka grupper som finns, samt vilka medlemmarna är i de 
olika grupperna är så ska sammankallande i respektive grupp skicka in en 
gruppförteckning till Magnus Gustavsson på Kommunförbundet Skåne för 
publicering på den gemensamma sida som finns på Kommunförbundet 
Skånes hemsida. 

 
4. Förberedelse inför Centralt Samverkansorgan 24 mars.  

Koordinering av inbjudan 
Nästa träff är mellersta. Amelie och Eva medverkar. De skickar underlag till Jenny 
(rapport från vilka kommuner som är igång). Jenny och Carina tittar på underlaget 
och skickar ut det senast fredag vecka 11.  
Carina skickar inbjudan till centralt samverkansorgan. Amelie skickar till 
kommunens tjänstemän som bjuder in kommunpolitiker. Eva skickar ut till 
regionen som bjuder in regionpolitiker 
CS kl 13-14, DS kl 14-16 i Burlöv, Sessionsalen. 

• Nuläget status i inskrivning - Håkan ta fram material. Greger förbereder  

• Uppdraget beslutsstöd - Titti och Lars 

• Rehabiliteringsuppdraget – Louise 

• KEFU – Carina L 

• Allmän info kring de olika grupperna  

• Övriga frågor,  

• Nästa möte 
 

5. Representation i tjänstemannaberedningsgruppen; Hur ska 
tjänstemannaberedningen vara representerad vid möten mellan CS och DS. Det är 
en ickefråga i år, alla som vill är välkomna. Det är en lärandeprocess i år 
 

6. 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 
Jenny och Pia förbereder ärendet till nästa möte. 

 
7. Arbetsgrupp kring E-hälsa. 

E-hälsan låg tidigare som en del i en annan grupp men frågan ansågs så stor att den 
fick en egen grupp. 

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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Uppdraget blir nu att skapa en grupp och skriva ett uppdrag som 
tjänstemannaberedningen får fatta beslut om. 
Uppdraget ska täcka in handlingsplan demens då det finns många beröringspunkter. 
Skillnad E-hälsa och digitalisering? 
Utsedda representanter är Emma, Greger, Eva och Bo Lindholm från Region 
Skåne, samt Daniel, Jenny och någon till från kommunsidan. 
Greger blir sammankallande. 

 
8. Vårdplanering via Skype?  

Kommunerna är redo. Region Skåne arbetar med förutsättningarna för att få det att 
fungera. 
 

9. Avstämning sommarplanering inom Hälso-och sjukvården 
Fortlöper planenligt  

 

10. Nutrition  

tillämpningsanvisningar …. Till barn i förskola, skola och korttidsvistelse (se bilaga)  
Under 2016 har Livsmedelsverket och Socialstyrelsen tillsammans arbetat med att 
se över ansvarsfördelning och rådande rekommendationer för måltids- och 
nutritionsfrågor inom vård och omsorg – hur går vi vidare här i samverkan i Skåne?   
Frågan bordläggs till hösten 2017 
 
Förskola och skola, barn som behöver kosttillägg eller specifik näring.  
Kommunen har ansvar för kostnaden när utprovningen är klar 
Regionen står för kostnaden. 
Titti och Jenny undersöker frågan vidare genom samverkan med nutritionsgruppen 

 

11. Uppdatering kring arbetet med Regeringens proposition Samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso-och sjukvård (”nya betalningsansvarslagen”)  
Greger, Titti och Louise uppdaterar från möte på SKL i Stockholm.  
Fokus just nu är att få systemet att fungera, säkerställa att teknikstödet fungerar. 
Det står i lagen att det ska tas fram en gemensam överenskommelse för tider och 
avgifter. 
Lagen är dispositiv. 
Lagen träder i kraft 2018 för den somatiska vården och 2019 för psykiatri och 
rättspsykiatri. 
Funderingar kring hur en tilläggsöverenskommelse ska skrivas. 
Kommunförbundet Skåne måste gå ut och markera att det är en fråga som ska 
hanteras för hela Skåne, inte lokalt från de olika kommunerna. 
Frågan tas upp på nästa socialchefsmöte den 13 mars. 
 

12. Övrigt 
Carina och Greger rapporterar från förra mötet angående E-hälsa och 
Sammanhållen Digital Vårdmiljö. Hälsa på plats (HäPP), NPÖ, mina planer, SIP. 
Promota NPÖ som är det bästa stället att jobba på gemensamt, få fler att se nyttan 
av det. Nästa steg kan bli att starta upp med två pilotkommuner, Malmö och 
Hässleholm. Förutsättningarna för detta undersöks nu. Malmö har positiva 
erfarenheter av NPÖ. 
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Bordläggs 

• Överenskommelse från Emma  
SUND har tagit fram en mall för överenskommelsen som ska in i ackrediteringen. 

• Ensamkommande boende på HVB-hem och det medicinska ansvaret 

• Samverkansfrågor kring EU-vård, kvotflyktingar, papperslösa och asylsökande  

 
Nästa möte är den 31 mars på Kommunförbundet Skåne, Lund 
 
 
Antecknat av Jenny 


