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Minnesanteckningar 

Tjänstemannaberedningsgrupp 2016-09-08 
 
 
För Region Skåne  För kommunerna 
Louise Roberts   Carina Lindkvist  
Eva Thorén Todoulos    
Ingrid Bergman   Catharina Byström 
Greger Linander   Åke Grönvall  
Lars Stavenow   Pia Nilsson 
Jan Eric Andersson   Emelie Sundén   
 
       

Dagordning; 
1. Föregående minnesanteckningar  

Lars S har skickat in en justering gällande läkarstödet att man bör samverkan inom 
lagom stora områden.  
Demensplanen; Carina L har varit i kontakt med styrgruppen för demensplanen.  
Beslut; Gruppen utser Carina L att delta i styrgruppen.  
Enkäten kommer inte att gå ut brett till alla kommuner utan utskicket kommer att 
bli riktat.  
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.  

2. Arbetsgrupper; 
Uppdragsbeskrivning uppföljning 
Greger och Catharina har tagit fram ett förslag till uppdrag. Detta skickas ut till 
gruppen efter dagens möte. Synpunkter till Greger och Catharina onsdagen den 14 
september.   
Ekonomigruppen ingår i Uppföljningsgruppen. Åke, Jan- Erik och Björn håller 
samman denna grupp.  

 
Kompetens 
Pia och Eva. 
Det talas om att Practicum Clinical Skills Centre tecknat avtal om att utbilda ett 
större antal sjuksköterskor med anledning av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet 
och att Pia och Eva får i uppdrag att undersöka hur det förhåller sig angående detta. 
Pia och Eva har tittat på den gamla uppdragsbeskrivningen. 
Uppdragsbeskrivningen kommer att skrivas om för att bättre täcka teamtanken 
samt icke- legitimerad personal. Lars framhåller vikten av att omvårdnadspersonal 
får mer kunskap om tidigt upptäckt när personer börjar svikta. Det är viktigt för 
kommunerna att ha få en beredskap för att kompetensutveckla omsorgspersonal. 
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Hur tillgodoser man behovet av kompetens över tid? Kopplingar till 
kompetenscentrum?   
 
Rehabiliteringsutredningsuppdraget 
Louise, Titti och Carina tar fram ett utkast på uppdrag. Gruppen ombeds fundera 
över deltagare till gruppen. Begreppet Rehabilitering måste definieras och sättas i 
sitt sammanhang. Vissa avgränsningar kommer att behöva göras.  
 
Generellt lyfts vikten av att inte glömma bort hur uppdrag ska lösas i mindre 
kommuner och att kommunerna ser vilka möjligheter som finns att samverka med 
andra kommuner.  
 
Kommunikation  
Louise, Emelie, Magnus G och Anna M kommer att ha ett första möte 12 
september. Hemsidan håller på att uppdateras.  
Uppstartsmötena kommer att innebära att det finns ett stort behov av 
kommunikationsmaterial.  
 
Ett kommunikationspaket behöver tas fram. Det finns ett behov av att 
informationen blir mer konkret, många vill ha mer information om ”hur-et”. 
 
Det finns ingen motsättning i att respektive organisation informerar om hälso-och 
sjukvårdsavtalet i sina olika grupperingar.  
 
Beslut; en mer publik version av bildspelet publiceras på hemsidan.  
Ett mer omfattande bildspel kring avtalet i stort tas fram där det framkommer hur 
målgruppen ser ut etc.  
Det går bra att använda det utskickade bildspelet.  
Lars träffar Anna M kring bilderna läkarstödet.  
 
Beslutsstöd/E-hälsa 
Titti och Lars har sitt första möte den 15 september för att formulera uppdrag. 
Förbättrat medicinskt innehåll i SIP; Lars kommer att bilda en grupp tillsammans 
med bl.a. Titti kring detta.  
Region Skåne har ett nytt uppdrag kring översyn över IT- styrning där e-hälsa ingår.  
 
Diskussion gällande uppdragsbeskrivning för delregionala samverkansorgan  
Mellersta kommer att ha sitt första delregionala möte 27 september.  
 
Utkastet till Delregionala Samverkansorgan diskuteras.  
Diskussion kring vikten av att privata utförare bjuds in till Delregionala 
Samverkansorganen.  
 
I mötesplaneringen för 2017 planeras möten med de Delregionala 
Samverkansgrupperna. Dessa möten blir uppdelade, en del gemensamt och en del 
för bara Centralt Samverkansorgan. Möten för 2017 planeras på nästa Centralt 
Samverkansorgan.   
 
Behövs det en sammanhållande kontaktperson för de Delregionala 
Samverkansgrupperna? För rådgivning och vägledning.  
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En modell för uppföljning på kommunnivå och som är möjligt att skala upp och 
fungera för flera kommuner.  
 
Är det möjligt att ta fram en Qlickview applikation som ”alla” kan använda?  
 
Hur konkret ska uppdraget till de delregionala samverkansorganen? Är det möjligt 
att ta fram en tidsplan med datum för vad som ska ske i de delregionala mötena?  
 
Beslut; Lars, Pia, Sofia bildar en grupp kring de Delregionala Samverkansorganen. 
Lars kallar till ett möte snarast.  
 

3. Uppstartsmöten 
Tider och lokaler är bokade. Programgruppen återkommer.  
 

4. Råd & stöd, fråga från förra mötet 
Frågan hanns inte med.  

 
5. Förberedelse inför Centralt Samverkansorgan 23 september; 
På dagordningen; 
Föregående minnesanteckningar 
Arbetsgrupper 
Mötestider 2017 (Sex möten under 2017) 

 
6. Övrigt 
Läkemedelsfrågan; Den befintliga gruppen behöver ha en ingång i 
Tjänstemannaberedningen.  
 
Bårhus 
Gruppen har haft ett första möte 5 september. En inventering kommer att genomföras 
och fler möten är bokade.   

 
Vid anteckningarna Emelie 
 
 


