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1. Presentation 
Ordförande Carina Nilsson, centralt samverkansorgan, hälsar välkomna. Presentation av när-
varande deltagare. 

 
2. Utvärdering av sommaren – Helena Ståhl 

Det har varit högt tryck under sommaren men läget har trots det varit under kontroll och SVU 
har fungerat förvånansvärt bra. Ett fåtal avvikelser har förekommit men inget onormalt. Inom 
slutenvården har man haft stängda vårdplatser samt att trycket varit högt på korttidsplatserna 
inom kommunen. Inför nästa sommar behöver åtgärder ses över för att förbättra arbetsmiljön 
för personalen.  
 

3. Nulägesrapport Lagen om samverkan vid utskrivning (SVU)   
Förbättringsåtgärder - Lena Jeppsson 
Lagen om samverkan vid utskrivning började gälla den 1 januari 2018 med skarpt läge den  
10 januari. Utmaningen har bland annat varit anpassning mellan kommuner, sjukhus och 
privat och offentlig primärvård. Av denna anledning har en workshop arrangerats med mål 
och syfte att professioner som arbetar kring lagen om samverkan skulle träffas för att få en 
tydlig helhetsbild, bygga relationer, få förståelse för konsekvenser av varje aktörs agerande 
samt ökad kunskap. 
 
Metoden man använde vid workshopen var ett antal frågor som skulle besvaras vilka handlade 
om brister i lagen, konsekvenser för patienter och nästa vårdaktör och hur man skulle agera 
med konkreta förslag.  
 
Resultatet från workshopen blev att handlingar som ska överföras vid utskrivningstillfället 
behöver säkras, att patienten behöver göras utskrivningsklar i systemet Mina planer, att kart-
läggningen behöver bli mer informativ och att ansvarsfördelningen samt ställningstagandet till 
SIP ska göras innan utskrivning. Problem som framkom var att beräknade utskrivningsdatum 
flyttas fram och tillbaka vilket betyder att man behöver bli bättre på att bedöma. Vidare be-
höver patienter och närstående göras mer delaktiga i processen, förtydligande kring vad en SIP 
är samt när en SIP ska göras behövs samt att lagstiftningens syfte, delprocesser och defini-
tioner behöver göras kända.  
 
Workshopen var ett bra sätt för att skapa relationer och förståelse för varandra och en förut-
sättning för ett lyckat resultat var strategiska funktioner såsom t.ex. samtalsledare. Efter work-
shopen har frågor tagits fram som kan användas i olika samverkansformer. Metodfrågor och 
metodbeskrivning kommer att publiceras på Kommunförbundets hemsida.  
 
Efter en tuff och intensiv inledning, som ställt höga krav på medarbetarna att få till ett för-
ändrat arbetssätt både inom slutenvården och inom kommunen, flyter nu arbetet bättre, detta 
tack vare olika samverkansgrupper, utbildningar, workshops och att bra rutiner har arbetats 
fram. Detta är dock ett ständigt pågående utvecklingsarbete med fokus på hur-frågan.   
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Redovisning faktureringsunderlag – Helena Ståhl 
En överenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner trädde i kraft januari 2018. 
En genomsnittsmodell är överenskommen innebärandes 2,8 kalenderdagar. Efter 2 månader 
visar faktureringsunderlag för Skåne på 1,4 dagar i genomsnitt med variation mellan 0,88 och 
1,87 dagar. Överenskommelsen har visat sig vara en framgångsrik modell då vi således överlag 
tar hem våra vårdtagare lite snabbare än överenskommet vilket alla vinner på.  
 
Återinskrivningar 
Antalet återinskrivningar inom Kryh under perioden januari fram till sommaren har jämförts 
med samma period föregående år och det man sett är att inga skiftningar finns som kan sättas i 
samband med lagstiftningen. En utvärdering med ett antal skattningsfrågor kring anhörigas 
upplevelse av den nya lagstiftningen pågår. 
 
Förskrivning hjälpmedel 
En kartläggning över förskrivning av hjälpmedel har gjorts och man kan se en kraftig ökning 
av denna. Analys behöver göras över om förskrivning sker för att behov finns av hjälpmedel 
för att genomföra utskrivning eller om förskrivning sker förebyggande.  
 
SVU film – Lena Jeppsson 
En utbildningsfilm om processen för samverkan vid utskrivning lanserades i juni-juli. Se den 
på https://kfsk.se/hsavtal/2018/07/03/en-ny-instruktionsfilm-om-processen-for-samverkan-
vid-utskrivning-finns-nu-tillganglig/.  
 

SVU sluten psykiatrisk vård – Helena Ståhl 
Diskussion pågår mellan Kommunförbundet och Region Skåne kring en ny överenskommelse med 
psykiatrin from den 1 januari 2019 vilken då ska ersätta tidigare överenskommelse. Två alternativ finns; 
antingen ska lagen om samverkan vid utskrivning följas eller ska en genomsnittsmodell (separat eller 
gemensamt) användas vilket då förutsätter samtliga kommuner. Förhandling pågår och ett material är 
framtaget kring vad det innebär för kommunerna att slå ihop somatiken och psykiatrin. Samtliga 
kommuner är informerade om processen.  
 
Psykiatrin är positiv till en överenskommelse. Man har inom psykiatrin långa vårdtider, dock finns ett 
dilemma kring patienter som inte har någon egentlig boendeform att skrivas ut till (hemlös, boende på 
härbärge, boende i husvagn etc.). Effekten av en överenskommelse är att patienten slipper ligga inlagd 
på sjukhus för länge, att kommunen inte betalar för extra vårddygn och att slutenvården får rotation på 
vårdplatser.  
 
Vikten av att tänka på patientperspektivet inom barn- och vuxenpsykiatrin betonas och vikten av att ta 
ställning till fast vårdkontakt vid utskrivning, antingen inom primärvården eller inom psykiatrin 
beroende på vilken vårdnivå patienten befinner sig på just då. I SIP regleras det medicinska ansvaret 
vilket kan delas mellan olika vårdaktörer och detta gör att ingen patient ska behöva falla mellan stolarna.  
 

4. HS-avtalet, uppföljning 
SIP – Helena Ståhl 
En utbildningsfilm håller på att tas fram.  
 
En inspirationskonferens för kvalitet i SIP äger rum den 23 oktober alternativt den 24 oktober, intresset 
är stort för att delta. Läs mer på https://kfsk.se/halsaochsocialvalfard/2018/09/03/anmal-dig-till-
inspirationskonferensen-for-kvalitet-i-sip/.  
 
Inskrivna i mobilt vårdteam – Birgitta Landin 
En inventering över antalet SÄBO-platser har gjorts men inte inom ordinärt boende. Uppföljning sker 
regelbundet över antalet genomförda SIP, initialt inskrivna i mobilt vårdteam, hembesök och läke-
medelsgenomgångar. Birgitta Landin presenterar statistik vilken ser olika ut då man har kommit olika 

https://kfsk.se/hsavtal/2018/07/03/en-ny-instruktionsfilm-om-processen-for-samverkan-vid-utskrivning-finns-nu-tillganglig/
https://kfsk.se/hsavtal/2018/07/03/en-ny-instruktionsfilm-om-processen-for-samverkan-vid-utskrivning-finns-nu-tillganglig/
https://kfsk.se/halsaochsocialvalfard/2018/09/03/anmal-dig-till-inspirationskonferensen-for-kvalitet-i-sip/
https://kfsk.se/halsaochsocialvalfard/2018/09/03/anmal-dig-till-inspirationskonferensen-for-kvalitet-i-sip/
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långt, orsaken till detta kan vara brist på specialister i allmänmedicin, brist på sjuksköterskor inom 
kommunen etc. På de vårdcentraler där man inte kommit så långt diskuteras lösningar och åtgärder finns 
framtagna.  
 
I Kristianstad finns behov av mer samverkan, i höst planerar man därför för ett utvecklingsprojekt där. 
Osby och Perstorps får pga. brist på specialister i allmänmedicin vid behov hjälp av bilen som utgår från 
Hässleholms sjukvårdsområde. Inom ramen för ett samarbetsprojekt/e-hälsoprojekt med Innovation 
Skåne, sjukhus, kommun och primärvård åker utsedda representanter till Storuman för att studera 
glesbygdsproblematik. Projektet syftar till att se över digitala lösningar.  
 
Diskussion får föras om prioriteringsordningen för SIP ska ändras och att SIP i ordinärt boende ska 
prioriteras istället. Även diskussion kring fokus på effektnytta istället för antal SIP får föras.  
 
Utvärdering – Lena Jeppsson 
En utvärdering är skickad till kommunerna för kartläggning av utvecklingen av mobila vårdteam. Denna 
kommer att sammanställas och rapporteras till CS via DS.  
 
Utvärdering KEFU – Helena Ståhl 
KEFU genomför löpande uppföljning av vårdformen mobilt vårdteam för de mest sjuka äldre; 
etablering, arbetssätt och effekt av vårdformen. En delrapport kom den 1 april 2018. Intervjuer är 
genomförda samt att en enkät kommer att skickas ut.  
 
Verksamhetsplan, revidering – Helena Ståhl 
Verksamhetsplanen behöver revideras. I nuvarande plan har fyra fokusområden valts ut och diskussion 
får föras om dessa ska ändras. Den strategiska tjänstemannaberedningen har gett den operativa tjänste-
mannagruppen i uppdrag att se över planen samt återrapportera till DS i november.  
 

5. Information om arbetssätt för att skapa oberoende av hyrpersonal – Birgitta Landin 
Punkten utgår.  
 

6. Information från CS 
En överenskommelse har tagits fram som ska gälla under jul- och nyår.  
 
Rehab utredningen finns på CS:s dagordning då behov finns av att fördjupa arbetet kring hjälpmedel. 
 
Möjlighet till direktinläggning - på CSK finns rutin framtagen med möjlighet till återinläggning på 
MAVA, i Hässleholm håller rutin på att tas fram.  
 

7. Övriga frågor 
Inga övriga frågor finns.  
 
 

 
 
 

Delregionalt samverkansmöte för nordöstra Skåne  
2018-09-14 kl. 14:45 – 15:15 
Lokal: Rum 110, Rådhus Skåne, Kristianstad 

 
8.  Övriga frågor  

Verksamhetsplan, revidering – Lena Jeppsson 
Den operativa tjänstemannagruppen har fått i uppdrag att se över verksamhetsplanen, ta fram 
förslag på revideringar samt återrapportera till strategiska tjänstemannaberedningen vid deras 
nästa sammanträde. Inga synpunkter framkommer vid DS på ovanstående och uppdraget 
sanktioneras därmed. Beslut om eventuella revideringar kommer att fattas vid nästa DS-möte i 
november.  
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SVU sluten psykiatrisk vård 
Psykiatriöverenskommelsen sker på Skånenivå. Beslutas om att vid nästa möte gå igenom vad 
överenskommelsen innebär.  
 
HS-avtalet 
Även om vissa enheter inte kommit igång riktigt med inskrivning i mobilt vårdteam innebär inte 
det att patienten inte får hembesök, patienten får den vård den behöver men en strategisk plan 
för respektive patient saknas i och med att någon SIP inte skrivs.  
 
Det är inte planerat för någon workshop eller liknande kring t.ex. HS-avtalet och mobila team 
såsom är genomfört kring lagstiftningen men samarbete finns i olika forum och några brukar-
föreningar bjuds in till olika arrangemang 
 
Utvärdering av var man befinner sig i HS-avtalet i kommun respektive primärvård ska genom-
föras i oktober. Information om vad denna utvärdering visar får presenteras vid något av 
kommande möten.  
 
Förskrivning av hjälpmedel i samband med utskrivningar 
Mer information behövs kring förskrivningen. Lena Jeppsson tar frågan med sig och åter-
kommer.  
 
Representant branschrådet 
Jessica Hård ersätter Kristina Kloow som branschrådets representant i tjänstemannabered-
ningen på strategisk nivå samt i DS.  
 
Nya verksamhetschefer 
Marie Juhlin är ny verksamhetschef på Vårdcentralen Tollarp from den 8 oktober. Ny verksam-
hetschef håller på att rekryteras till Vårdcentralen Perstorp med start i början på januari.  
 

9.  Nästa möte 
16 november kl. 13.30, Hässleholms kommun 
 

10. Till nästa möte   

 Beslut revidering av verksamhetsplan 

 SVU sluten psykiatrisk vård – vad innebär denna? 

 Utbildningsfilm om SIP 
  
 

Iréne Fajersdotter   Maria Nyman Stjärnskog 
Chefssekreterare   Ordförande 
 


