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1. Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård – nuläge 

och åtgärder 
Ingrid Bergman kompletterade med det som inte tagits upp i mötet med Mellersta. 
För att få veta mer om hur arbetet fortlöper delregionalt kommer Ingrid och Carina 
Lindkvist att åka runt och träffa samtliga tjänstemannaberedningar i vår. 
 
När det gäller utbildning i ”SIP-kvalitet” har den flyttats fram eftersom verksamheterna 
inte kan ta emot den just nu. Istället tar man bl a fram två filmer i ett samarbete mellan 
Malmö stad, Region Skåne och Kommunförbundet som ska visa SIP-processen och 
mer kring hur samverkan kan fungera på ett bra sätt. 
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Det finns ett antal buggar i IT-stödet och dessa bearbetas så snabbt det går. När det 
gäller privata psykiatrimottagningars medverkan i Mina Planer, kommer utbildningar att 
hållas i maj, därefter kommer de in i systemet vilket i sin tur kan minska mängden fax. 
 
Kommunerna har skrivit ett brev till Region Skåne angående att kartläggningsfasen 
behöver optimeras. En grupp är bildad för att tillskapa ett gemensamt lärande. 
 
Den juridiska aspekten lyftes kort med Mellersta, vidare har SKL engagerats och Region 
Skåne/ Kommunförbundet är en aktiv part i att lyfta in frågor där vi ser konflikter 
mellan olika lagar. Det handlar om en konflikt mellan patientsäkerheten och sekretessen 
som nu också GDPR kan komplicera ytterligare. 
 
Ingrid Bergman informerade också om hur långt processen med psykiatrins tillämpning 
av nya lagen kommit och här beslutades att CS ska har en längre genomgång vid nästa 
möte med ett förberett underlag innan. Det bör finnas ett beslutsunderlag framme före 
sommaren och då är det en ganska snäv tidplan som gäller. 
 

2. Kunskapscentrum för hemsjukvård – nuläge  
Greger Linander och Carina Lindkvist redogjorde för ärendets gång. (bilderna bifogas 
anteckningen). 
Diskussion där flera inlägg ställde sig bakom det goda i idén och att man ser behovet av 
ett kunskapscentrum, men att förutsättningarna tyvärr inte finns just nu. 
CS ställde sig bakom förslaget, att i nuläget inte stödja att gå vidare i frågan.  
 

3. Övrigt 
- Fråga om Skåne på något sätt ska delta i Almedalen kring vårt 
samverkansarbete? Det finns inget planerat varken inom Region Skåne eller via 
Kommunförbundet. 
- VISAM beslutstöd: Lars Stavenow informerade om att VISAM-utbildning för 
instruktörer nu är klar för ca 60 instruktörer. Mycket positiva omdömen så här långt. 
Här bör vi framöver även ta med undersköterskorna i hemsjukvården som kan ha en 
stor roll närmast patienten. 
- Mötestiden 7/9: Flyttas fram pga valet, preliminärt till 14/9 (?) 13.00-16.00. 
 

4. Nästa möte  

Fredag den 27 april 09.00-12.00, med sydost. På Region Skåne, Dockan, Malmö. 

 

 

 
Anna-Lena Hogerud                                                Carina Nilsson   
Ordförande                Vice Ordförande  

 

 

 

 

Mötestider 2018 – lokal meddelas efterhand i inbjudan 

Fredag den 1 juni 09.00-12.00, endast CS  

Fredag den 7 september 09.00-12.00, med nordost (kan ev flyttas pga valet) 

Fredag den 26 oktober 09.00-12.00, med sydväst 

Fredag den 30 november 09.00-12.00, med nordväst  

 


