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Minnesanteckningar från möte mellan Centralt Samverkansorgan och 

Delregionalt samverkansorgan Mellersta 2018-04-13  

Närvarande: 

Mellersta    Central samverkan 

Christin Johansson   Anna-Lena Hogerud 

Lars Wästberg    Carina Nilsson 

Gunni Gustafsson Nilsson   Sofia Nilsson 

Ann-Sofie Thuresson   Titti Gohed 

Ann-Christine Elmström   Angelika Andersson 

Hans Frank    Marianne Eriksson  

Lars-Håkan Persson   Stefan Segerman 

Anders Magnhagen   Carina Lindkvist 

Ewa Näslund    Emelie Sundén  

Jarl Johansson    Saima Jönsson-Fahoum 

Tony Hansson    Louise Roberts 

Marie Olsson    Pia Nilsson 

Katarina Jonsson   Catharina Byström 

Catharina Björdal   Emma Borgstrand 

Kajsa Köllerfors   Lars Stavenow 

Amelie Gustafsson   Stefan Lamme 

Eva Thoren Todoulos   Greger Linander 

Josef Johansson   Jan Björklund 

Sofia Forsgren Böhmer   Birgitta Södertun 

Amelie Gustafsson   Ingrid Bergman 

Eva-Lena Brönmark     

 

 

 
1. Ann-Sofie Turesson, socialnämndens ordförande, hälsade välkommen till 

Kävlinge kommun 
 

2. Nulägesrapport från Delregionalt samverkansorgan Mellersta 
Christine Johansson Och Eva Thoren-Todoulos redovisade (bilder bifogas 
anteckningen). 
Samverkan fungerar väl, planerade möten genomförs med god representation. 
Arbetet fokuserar på 3 utfästelser, där första prioritet ligger på inskrivning i Mobilt 
vårdteam. Insatser för tidvis sviktande är under uppbyggnad där Lund har startat upp 
först. 
Höör gör en bedömning att man redan kan se en effekt av arbetet genom färre 
återinläggningar på sjukhus.    
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3. Samverkan vid utskrivningsklara patienter – kort sammanfattning 
Frågan löses i samverkan via ett nätverk där också alla avvikelser hanteras. Om en fråga 
upprepas eller inte kan lösas, lyfts den till Tjänstemannaberedningen. 
Genomgång av syftet med lagen och vissa delar av utskrivningsprocessen (bilder 
bifogas). 
Ett positivt resultat, som kan ses i ett par kommuner, är att behovet av korttidsplatser 
minskar något. För tidigt att dra några slutsatser och därför behövs mera uppföljning. 
Frågor: 
- Kan sjukhusen bli ännu bättre på att planera rätt utskrivningsdatum? 
- Det finns exempel på att patienter planerats utskrivningsklara när de inte varit det 

och när sedan prognosen inte stämmer får man delvis börja om – hur kan det bli 
så? 

- Utskrivningsprocessen behöver ”kvalitetssäkras” så att allt blir helt rätt t ex med 
läkemedel, remisser, information etc när patienten ska hem – kan detta göras? 

Svar: 
Det arbetas hela tiden med dessa frågor och mycket handlar om att det är nya rutiner 
som ska komma på plats. Att mer exakt kunna säga när en patient ska skrivas ut är svårt 
men här lär sig verksamheterna mer efterhand som arbetet utvecklas.  
Att meddela en patient utskrivningsklar som inte är det, är inte ok enligt rutiner och 
regler och ska inte förekomma. 
 

4. Dialog kring gemensamma frågor 
- Samma dokumentationssystem vore en fördel: Ett gemensamt 

utvecklingsarbete pågår för att förbereda inför ett närmande mellan olika digitala 
system. Inom kort ska ett antal work-shops genomföras, vernissager för att delge 
resultatet och även en juridisk genomgång mellan parterna ska göras. 

- Varför kan endast sjuksköterskor boka sjukresor? Här är det säkert en 
missuppfattning mellan de som försökt beställa och Skånetrafikens personal. 
När det gäller patientens behov av sjukresa och utfärdande av sjukreseintyg är det 
endast Hälso- och sjukvårdspersonal (behandlande vårdpersonal, som känner till 
patientens funktion) inom Region Skåne som kan göra detta. Intyg kan utfärdas för 
enstaka resor eller upp till ett år.  
Att beställa en enskild resa” kan även personal i kommunen göra, men då blir det 
som ombud för patienten. Patienten själv kan beställa sjukresa, och det kan finnas 
patienter/ boende som av olika anledningar behöver hjälp av anhörig eller personal 
inom såväl kommunen som Region Skånes verksamheter att beställa enskild resa.  

- Hur går det på helgerna med nya utskrivningslagen? Inga större problem 
eftersom majoriteten av utskrivningarna kan planeras till fredag eller måndag. 

 
5. Övrigt 

Inga övriga frågor 
 
Ordförande tackade för givande diskussioner och avslutade mötet.  

 
 

 
Anna-Lena Hogerud                                                Carina Nilsson   

Ordförande                Vice Ordförande  

Centralt Samverkansorgan                                   Centralt Samverkansorgan  
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Mötestider 2018 – lokal meddelas efterhand i inbjudan 

Fredag den 27 april 09.00-12.00, med sydost 

Fredag den 1 juni 09.00-12.00, endast CS  

Fredag den 7 september 09.00-12.00, med nordost (flyttas pga valet – ev till 14/9 ) 

Fredag den 26 oktober 09.00-12.00, med sydväst 

Fredag den 30 november 09.00-12.00, med nordväst  
 


