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1. Föregående minnesanteckningar  

Minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 
 

2. Arbetsgrupper; 
 

 Beslutsstöd - Uppdragsbeskrivning 

Information från arbetsgruppen Beslutsstöd 
Se bifogat bildspel.  
E-hälsa tas bort från uppdraget då det behövs en egen del för detta.  
Dialog fördes kring tidsplanen för pågående arbete då efterfrågan är stor av stöd dokument 
för att inskrivningsarbetet ska komma igång och att säkra att verksamheter inte själva 
skapar olika blanketter.  
Det har kommit en lagrådsremiss om en framtidsfullmakt som förväntas träda i kraft 1 juli 
2017, se länk 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2016/09/framtidsfullmakter--en-
ny-form-av-stallforetradarskap-for-vuxna/ 
 
Beslut:  
Uppdragsbeskrivning kommer att skickas ut till Centralt Samverkansorgan för beslut på 
mötet den 1 februari 2017.  
Prioritering är att ta fram en inskrivningsblankett och patientinformation. 
Patientinformationen ska vara lättläst och anpassat till målgruppen samt finnas på olika 
språk. Lämnas till kommunikatörerna för översyn.  
 

 Inventering av våra mest sjuka 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2016/09/framtidsfullmakter--en-ny-form-av-stallforetradarskap-for-vuxna/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2016/09/framtidsfullmakter--en-ny-form-av-stallforetradarskap-for-vuxna/
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Beslut att publicera den framtagna modellen på hemsidan och kommunicera ut denna.  
 

3. Strategisk demensplan 

Region Skåne håller på att uppdatera den Strategiska demensplanen för år 2017. Carina L 
meddelar att hon ingår i styrgruppen för arbetet med demensplanen. Demensplanen ska 
ligga i linje med det nya HS-avtalet då demenssjuka också omfattas av avtalet.  

4. Övrigt 
 

 Mötesstruktur 

Ärenden ska beredas i tjänstemannaberedningen innan de kommer upp till det Centrala 
Samverkansorganet. Region Skåne har haft en intern kommunikation kring detta och deras 
politiker har meddelat att de önskar med fokus på ”Vad-frågor” snarare än på ”Hur-
frågor”. Region Skåne kommer att ta fram ärenden från Centrala Samverkansorganet i sin 
gängse ärendemall.  
 

 Nutrition 

Greger har haft möte med Jeanette Sjölander, Ansvarig område Nutrition, Enheten för 
läkemedelsstyrning, Koncernkontoret Region Skåne,  som har undringar kring ett förslag 
från den 4 maj 2015 avseende dietiststöd till kommunerna. Status för detta förslag är oklart.  
Det finns inte några pengar avsatta från Region Skåne för att stötta den kommunala 
hemsjukvården till dietister. En grupp har tidigare funnits kring området men denna grupp 
är vilande. Det pågår flera parallella spår inom området. Grunduppdraget till denna grupp 
ska redovisas vid nästa tjänstemannamöte.   
 

 Uppföljningsgruppen 

Uppföljningsgruppen har rensat i uppdragsbeskrivningen för att undvika gå in på 
detaljnivå. Uppdragsbeskrivningen ska vara så enkel som möjligt. När de tre utskotten 
bildas kommer arbetet att påbörjas. Uppdraget till Uppföljningsgruppen är ett 
beslutsärende på Centrala Samverkansorganet den 16 december.  
 

 ”Krysslistan” 

Punkten parkeras till kommande sammanträde. Region Skåne har påbörjat ett internt arbete 
för att se över ansvarsfördelningen mellan primärvård och specialistnivå.  
 

 Läkemedel 

Läkemedelsförsörjning kopplat till den nya vårdformen behöver ses över. Maria Landgren, 
Enheten för läkemedelsstyrning, Koncernkontoret, Region Skåne, kan eventuellt vara 
sammankallande för en sådan grupp. Greger lyfter frågan med Maria Landgren. Pia och 
Titti samt Gunilla Marcusson, MAS i Östra Göinge, bör ingå i en sådan grupp.  
 

 Anhörigstöd 

Carina informerar om att Länsstyrelsen i Skåne är positiva till den ansökan om medel för 
fokus på anhörigstöd som gjort. Formellt beslut kommer inom kort. Dessa medel kan 
användas för att fokusera på anhörigperspektivet kopplat till uppföljningen av hälso- och 
sjukvårdsavtalet.  
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Vid anteckningarna 
Alexander Brydon 
 


