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Minnesanteckningar möte mellan Delregionalt 

Samverkansorgan Malmö och Centralt 

Samverkansorgan 2017-02-01 
 
För Malmö Stad  För SUS 
Carina Nilsson   Ingrid Lennerwald 
Bertil Siöström  Anders Nilsson 
Pia Nilsson   Karin Träff Nordström 
Anders Nilsson   Annette Mårtensson 
John Roslund   Karin Hillford 
Asma Saleh   Björn Eriksson  
Gisela Green    
Britt Marie Petterson   Stefan Bremberg, branschråd privata vårdgivare 
 
För Region Skåne  För kommunerna 
Anna-Lena Hogerud  Carina Nilsson 
Anders Åkesson  Tove Klette 
Stefan Lamme  Bo Silverbern 
Gilbert Tribo   Marianne Eriksson 
Saima Jönsson  Angelica Andersson 
Birgitta Södertun   
Lars Göran Wiberg 
 
Louise Roberts   Carina Lindkvist  
Emma Borgstrand  Titti Gohed  
Ingrid Bergman   Emelie Sundén 
Greger Linander   Alexander Brydon  
Lars Stavenow   Pia Nilsson 
Eva Thorén Todoulos 

1. Nulägesrapport från Malmös delregionala samverkansorgan 

Pia Nilsson och Eva Thorén Todoulos. Se bifogat bildspel.  
Malmö har haft två delregionala möten i Malmö. På tjänstemannanivå planerar man att 
initialt träffas en gång per månad.  
 
Aktiviteter för 2017 har listats och en inventering av lokala samverkansgrupper är på gång.  
En kartläggning av boenden har genomförts inför eventuell inskrivning i den teambaserade 
vårdformen. Inklusionskriterierna är avgörande för inskrivning. En inventering av behov av 
kompetensutveckling pågår och grundtanken är gemensamma utbildningar mellan Region 
Skåne och kommunen.  
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2. Information om ÄMMAs överfasning till HS-team 

Pia Nilsson och Eva Thorén Todoulos 
Det är viktigt att behålla den kompetens och de kontaktytor som skapats genom ÄMMA-
teamet. Det finns upparbetade kontakter för direktinläggning vilket fungerar mycket väl. 
Koordinatorsfunktionen och kontaktvägar är de samma som under ÄMMA- teamet. 
Koordinatorn är en sjuksköterska. Efter kontorstid är det samma telefonnummer till kvälls- 
och helgmottagningen. Teamets sammansättning kommer att förändras något. Sex läkare 
från primärvården kommer initialt att bemanna teamet för att säkra kontinuiteten. Även 
från slutenvården kommer man att arbeta för kontinuitet. Grunden för samarbetet är SIP 
och kommunens sjuksköterska är den sammanhållande kraften.  
 
Kontakten med de privata vårdgivarna. I ÄMMA-teamet är ett flertal privata aktörer med. 
Diskussioner kring det fortsatta samarbetet pågår. Det finns olika synpunkter från de 
privata vårdgivarna kring huruvida man vill gå in i ett samlat samverkansarbete. För 
kommunen är det centralt att det finns en enkel väg in till den regionala hälso-och 
sjukvården. Det är viktigt att komma ihåg att avtalet är ett utvecklingsavtal där parterna ska 
vara överens om takten på införande.  
 
Två frågor har varit bärande genom arbetet med hälso- och sjukvårdsavtalet; 

 Minska undvikbara inläggningar 

 Mindre tid för kommunens sjuksköterskor för att hitta läkare 

Malmö Stad har cirka 2 000 boende på särskilt boende. För att systemet ska fungera är det 
önskvärt att det finns möjlighet till snabb biståndsbedömning vid hembesök alternativt via 
snabba beslutsvägar inom kommunen. I Malmö finns biståndsbedömning delegerat under 
kvällar och helger.  
 
Om man är inskriven i den teambaserade vårdformen vänder man sig direkt till 
koordinatorn.  

3. Lokala samarbetsgrupper 

Pia Nilsson och Eva Thorén Todoulos 
Det finns ett flertal grupper som är i gång. Dessa grupperingar kan komma att förändras 
genom Malmö stads omorganisation. Malmö stad kommer att bjuda in till ett möte kring 
detta. Även privata aktörer kommer att bjudas in till detta möte. De befintliga 
samarbetsgrupper som redan finns arbetar vidare tills en ny struktur finns.  

4. Malmö stads omorganisation 

Carina Nilsson 
Malmö stad har sedan tidigare omorganiserat tio stadsdelar till fem stadsområden och 
diskussioner har sedan pågått kring att skapa facknämnder.  
Beslut att taget och den 1 maj börjar den nya organisationen för Malmö stad. Tre 
facknämnder kommer att bildas;   

 Nämnden för hälsa, vård och omsorg 

 Funktionsstödsnämnden; socialpsykiatri och LSS  

 Nämnden för arbetsmarknad och socialtjänst 

De nya förvaltningscheferna finns på plats sedan den 1 januari 2017. Syftet är att få en 
tydligare styrning och en mer jämlik nivå i hela Malmö stad.  

5. Övrigt 
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E-hälsa och digitalisering; hur arbetar vi tillsammans i frågan? Att verksamheterna kan 
prata med varandra är centralt för den gemensamma utvecklingen. Nationell Patient 
Översikt, NPÖ, är ett system som finns där kommunerna både kan producera och 
konsumera information. Mina Planer är ett befintligt system som bör kunna användas i 
större utsträckning. ÄMMA-teamet har löst det genom att man sitter tillsammans och 
därigenom får del av information. SIP och aktuell medicinlista måste vara lättillgänglig för 
alla inklusive ambulans och privata vårdgivare. Hur kan man läsa ut att en patient är 
inskriven i den teambaserade vårdformen? I dagsläget är det inte möjligt i Region Skånes 
journalsystem. I Pascal ska det numera finnas en aktuell läkemedelslista som båda parter 
kan komma åt. Det är dock viktigt att komma ihåg att compliance till ordinationer är 
relativt låg.  
 
 
 
Ordförande  Justeras  Vid anteckningarna 
 
 
 
 
Carina Nilsson Anna-Lena Hogerud  Emelie Sundén  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


