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Agenda
Godkännande av föregående minnesanteckning 

Lokala samverkansgrupper 

• Nulägesrapport samt framtida uppföljning

Goda exempel

Avvikelser 

Information om prioriterade områden 

• SIP och Mina Planer

• Kompetensförsörjning

• Uppföljning

• E-hälsotjänster och informationsöverföring

• Beslutsstöd

• Uppdrag Rehabilitering

Genomförandeplan för Hälso- och sjukvårdsavtalet

• Lokalt avtal med vårdcentralerna

Tjänstemannaberedningsgrupp till Delregional samverkansorgan

Regional överenskommelse gällande lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och 
sjukvård 

Övriga frågor



Minnesanteckning

http://kfsk.se/hsavtal/protokollminnesanteckningar/

http://kfsk.se/hsavtal/protokollminnesanteckningar/


Teambaserad vårdform

• Framåtsyftande salutogen SIP av god kvalitét

• Ett team som är garant för SIP med en följsamhet dygnet runt veckans alla 
dagar

• Hembesök när patientens hälsotillstånd så kräver

• Direktinläggning när förutsättningar finns på sjukhusen





Ackreditering 2017

5.6.2.6.4 Uppföljning av utvecklingsplan samt koordineringsfunktion 

Leverantören ska senast 2017-09-01 redovisa till Uppdragsgivaren hur långt 
arbetet med att tillhandahålla läkarstöd till kommunen och även hur 
koordineringsfunktion etablerats. 

Fokus för uppföljningen kommer att i huvudsak vara följande punkter: 

• Samordning/ klustring med andra hälsovalsenheter 

• Kontakt med den kommunala hemsjukvården kring rutiner, kontaktvägar etc 

• Kontakt med sjukhusen kring läkarbemanning 

• Telefoni och kommunikationsvägar 

• Transportorganisation för hembesöksverksamheten



Lokal samverkansgrupper 

• Att båda förbinder sig att använda material som publicerats på 
Kfsk´s hemsida.

• Kallelse och dokumentation av SIP ska ske via Mina Planer

• En väg in 

• Inställelsetid för akut hembesök



I utvecklingsarbetet av Hälso- och sjukvårdsavtalet ska parternas 
satsningar gå i takt med, och stödja, varandra. Utvecklingen av 
avtalet ska ske genom att parterna skapar gemensamma 
lösningar över ansvarsgränserna. 

• Hur kommer kommun och hälsovalsenhet att arbeta för att 
stödja varandras arbete för en framgångsrik implementeringen 
av Hälso- och sjukvårdsavtalet? 

• Hur kan kommun och hälsovalsenhet tillsammans arbeta med 
att förbättra kvalitén på SIP?

• På vilket sätt kommer patienten/brukaren, under 2017, märka 
att Hälso- och sjukvårdsavtalet är på väg att implementeras? 

• Vad kommer att vara skillnaden för patienten/brukaren efter 
att Hälso- och sjukvårdsavtalet är implementerat 2020?

Lokal samverkansgrupper 



Hemkommun

Antal SIP 
201601-
201604

Antal SIP 
201701-
201704 Förändring

Antal 
hembesök 
läkare
201601-201604

Antal 
hembesök 
läkare 
201701-201704 Förändring

Bjuv 34 36 2 143 225 82
Båstad 9 20 11 124 103 -21
Helsingborg 162 156 -6 1 576 1 465 -111
Höganäs 16 104 88 320 461 141
Klippan 23 19 -4 133 130 -3
Landskrona 53 90 37 359 491 132
Svalöv 3 11 8 112 132 20
Svedala 9 45 36 361 430 69
Trelleborg 17 45 28 1 079 1 232 153
Vellinge 45 94 49 456 641 185
Åstorp 32 16 -16 95 75 -20
Ängelholm 52 92 40 630 807 177
Örkelljunga 3 13 10 61 154 93
Summa 458 741 283 5 449 6 346 897



Goda exempel –
från lokala samarbetsgrupper maj 2017

• Stor vilja

• Gemensamt uppdrag

• Viktigt!

• Gemensamma rutiner – ex publicerat på Höganäs kommuns 
hemsida

https://www.hoganas.se/Invanare/Omsorgochhjalp/Sjukvard-och-tandvard/Processer-riktlinjer--rutiner---for-medarbetare/


Avvikelser –
från lokala samarbetsgrupper maj 2017

• Privata enheter – Inkludera? / Vilja bli inkluderad?

• Ekonomiska diskussioner ”på golvet”– svårigheter med olika 
ersättningssystem 

• Bristande följsamhet till flödesschema och användningen av 
beslutade blanketter

• ”Vad blir skillnaden för patienten dagen efter inskrivningen i 
TVF?”  



Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-
och sjukvård 

• Lagbeslut i juni av Riksdagen

• Kartlägger processen efter regelverket

• Kravställan för anpassning av IT systemet/Mina planer

• Centralt samverkansorgan för dialog kring 
överenskommelse

• Somatisk vård införande 180101 

• Psykiatrisk vård införande 180101 - bibehåller 30 
kalenderdagar hela 2018


