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För Region Skåne   För kommunerna  

Anna-Lena Hogerud   Carina Nilsson, Malmö  

Anders Åkesson   Tove Klette, Lund  

Lars-Göran Wiberg  Anna Mannfalk, Vellinge  

Birgitta Södertun  Marianne Eriksson, Kristianstad  

Åsa Erlandsson   Sofia Nilsson, Östra Göinge  

Saima Jönsson    Angelica Andersson, Helsingborg  

   Bo Silverbern, Kristianstad  

   Jan Björklund, Helsingborg 

 

Ingrid Bergman   Carina Lindkvist 

Louise Roberts   Stefan Segerman  

Emma Borgstrand  Emelie Sundén 

Greger Linander  Catharina Byström 

Lars Stavenow   Helena Ståhl  

Lena Jeppsson  

     

• Föregående minnesanteckningar  

Minnesanteckningarna läggs till handlingarna  

 

• Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård 
Frågan kring överenskommelse om samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård 

behandlades under det gemensamma mötet med Delregionalt Samverkansorgan. Det finns 

en fastställd tidsplan för förankringsarbetet och tillhörande beslutprocesser. 
Överenskommelsen förutsätter att alla kommuner går med i överenskommelsen. Alla 

socialchefer har fått ut en skriftlig information och har uppmanats inkomma med 

synpunkter.  
 

En eventuell faktura kommer inte att vara uppdelad på somatik och psykiatri. I det 
tillhörande faktureringsunderlaget är det dock möjligt att se enskilda patienter och från 

vilken klinik de skrivits ut från genom Mina planer. Material för juni, juli och augusti 
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kommer inom kort. I det preliminära resultatet är det ingen kommun som får 
betalningsansvar och man har god marginal tills att betalningsansvaret infaller. Sammataget 

har rutiner och samverkan förbättrats kring den enskilde. Det är viktigt att både 

primärvården och den öppna psykiatrin aviseras när en person kommer in till den 
psykiatriska slutenvården.  

 

De synpunkter på förslaget om en gemensam överenskommelse som kommit in är främst 
från de kommuner som har ansvaret delat mellan nämnder.  

 

• Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvård i Skåne 

En kartläggning har gått ut till alla delregionala samverkansgrupper för att fylla i gemensamt.  
Tjänstemannaberedningen kommer under hösten att prioritera arbetet med att följa upp de 

fyra utvecklingsområdena i avtalet.  

 
Två år av avtalstiden har gått. Hur långt har vi kommit och kommer vi att vara i mål 2020? 

Sedan införandet av Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård har 

fokus legat där. Tjänstemannaberedningen kommer att gå igenom den tidsplan och de 
målsättningar som finns i avtalet och analysera utifrån detta.  

 
Är det möjligt att bjuda in till en större tillställning kring avtalet under våren? Nya politiker 

är på väg in och behöver få en orientering och summering kring avtalet för att inte arbetet 

ska tappa fart. Det finns goda exempel delregionalt som kan spridas vid ett sådant tillfälle.  
 

Mycket fokus har legat på antalet inskrivna i mobilt vårdteam medan vi även arbetat med 

andra samverkansfrågor som gemensamma överenskommelser och rutiner.  
 

Konferens kring Nära vården med Vårdanalys planeras under senare delen av hösten för 
deltagarna i Centralt Samverkansorgan. Greger håller samman detta och återkommer med 

datum. 

 
Tidsplan och målsättningar i avtalet tas upp på Centralt Samverkansorgan under hösten och 

bereds av tjänstemannaberedningen. Återrapportering till Centralt Samverkansorgan 30/11.  

 

• Rehabiliteringsutredningen 
Rehabilitering ingår som ett av fyra utvecklingsområden i avtalet. Tjänstemannaberedningen 

önskar skicka ut utredningen för synpunkter till berörda verksamheter. Inför detta måste 

utredningen struktureras upp och förses med en inledning. Respektive verksamhet behöver 
fundera övre vad som göras gemensamt och vad behöver göras i den egna verksamheten. 

Det finns en revisionsrapport avseende rehabilitering som genomfördes gemensamt mellan 

Region Skåne och några kommuner år 2012.  
 

Region Skåne har tagit fram ett vårdprogram för Stroke där kommunerna varit 
representerade. I vårdprogrammet finns ett avsnitt kring rehabilitering som skulle kunna 

vara en modell för fortsatt arbete kring rehabilitering.  

 

• Planering och prioriteringar för fortsatt arbete  

De fyra utvecklingsområdena är prioriterade under höstens arbete.  
1. Utveckling av teambaserad vårdform för de mest sjuka 

2. Utveckling av insatser och samverkansformer för tidvis sviktande 
3. Utveckling av arbetssätt och proaktivt stöd till riskgrupper 

4. Rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning 

 

• Övrigt  

Struktur för möten mellan centralt Samverkansorgan och delregionala samverkansgrupper. 

De delregionala samverkansgrupperna har värdskapet för mötet avseende lokal, inbjudan 

och även ordförandeskapet för det gemensamma mötet. 
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Övrig fråga; 

Inom ambulanssjukvården i Region Skåne har ett pilotprojekt med Single Responder (SR) 

startats. Enheter kommer att vara bemannade med en ensam erfaren specialistsjuksköterska 

och primärt hantera oklara prio 2-3 uppdrag. 

 

Mötestider 2018 – lokal meddelas efterhand i inbjudan 

Fredag den 26 oktober 09.00-12.00, med sydväst, Vellinge  

Uppföljning utvecklingsområden  

 

Fredag den 30 november 09.00-12.00, med nordväst, Helsingborg 

Uppföljning utvecklingsområden, status Rehabiliteringsutredningen  

 

Vid anteckningarna  

Emelie Sundén  

 

 

 

Carina Nilsson      Anna-Lena Hogerud 

Ordförande        Vice Ordförande  

Centralt Samverkansorgan                          Centralt Samverkansorgan  

 


