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1. Föregående minnesanteckning

2. Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och 

sjukvården i Skåne

Kartläggning HS- avtalet, Carina 

Sammanställning arbetsgrupper, Louise & Emelie  Utgår!

3. Samverkan vid utskrivning, nulägesrapport

Beräkning av dagar för betalningsansvar av utskrivna patienter inom 

psykiatrin som ligger över årsskiftet, Håkan

4. Nära vården, seminarie 25 januari, information, Greger & Emelie  

Dagordning



5. Samverkan psykiatri, information, Emelie & Louise

6. Inventering Olösta frågor, fråga från Tjänstemannaberedning 8 

oktober, Emelie 

7. Avstämning av upplägg avseende uppdraget ”Vård utanför 

sjukhus”, Eva, Lars&  Stefan

Övriga frågor; 

Samordnat läkarstöd till korttidsboende, Carina

Status med planeringen inför jul- och nyårshelgen, Louise.



Kartläggning HS- avtalet, Carina 

Avtal om ansvarsfördelning och 
utveckling avseende hälso- och 

sjukvården i Skåne



Beräkning av dagar för betalningsansvar av 

utskrivna patienter inom psykiatrin som 

ligger över årsskiftet, Håkan

Samverkan vid utskrivning, 
nulägesrapport



09.45 - samling med fika

10.00 - välkommen - Carina Nilsson och Anna Mannfalk

10.10 - 10.30 - patientperspektivet

10.30 - 10.45 - dialog

10.45 - 11.20 - Vårdanalys, pass 1

11.20 - 11.30 - dialog

11.30 -11.40 - bensträckare

11.40 - 12.15 - Vårdanalys, pass 2

12.15 - 12.30 - dialog

12.30 - 13.15 - lunch

Nära vården, seminarie 25 
januari, 



13.15 - 13.50 - God och Nära vård

13.50 - 14.10 - dialog

14.10 - work-shop: "Nära vården och HS-avtalet i Skåne - vad händer nu?"

(grupper - arbete inkl fika)

15.00 - återsamling och redovisning

15.50 - 16.00 - avslut och tack - Carina Nilsson och Anna Mannfalk

Nära vården, forts. 



Regional Samverkansgrupp Psykiatri

Utgår från tjänstemannaberedningen

Uppdrag utifrån tidigare statliga satsningar

• Samordning och utveckling på regional nivå avseende 

personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn 

och unga som har eller riskerar psykisk ohälsa.

• Revidering av ramöverenskommelsen

• Rådgivning till parterna vid tvister

Samverkan psykiatri



Representation RSP

Katarina Hartman 

Linda Welin

Bim Soerich 

Louise Roberts 

AKO 

Carina Lindkvist

Emelie Sundén

9 representanter från 

kommuner

2 representanter från 

brukarföreningar



Mindre grupp

Mer fokus styrning och ledning 

Tydligare förankring 

tjänstemannaberedning till Centralt 

Samverkansorgan

Önskemål



Samordning/samverkansstöd utifrån identifierade 

gemensamma utvecklingsområden som gemensamma 

utbildningssatsningar; tex. case management

Stötta samverkan regionalt och delregionalt; stödja 

processer och samordna på skånenivå

Samordning statliga satsningar

Samordning regionala ramöverenskommelser

Behov av gemensamma resurser



Koppling hs-avtal

Koppling svu

Ramöverenskommelser psykiatri 
samt missbruk & beroende



Bevaka finansiering

Definiera  distinkta aktiviteter

Specificera Regional Samverkansgrupp 

Psykiatris uppdrag

Förslag omstrukturering av gruppen

Koppling CS 

Nuläge



Fråga från Tjänstemannaberedning 8 

oktober; 

• Nutrition i skolan 

• Egenvård; korttidsvistelser för barn

• Basläkemedelsförråden i 

kommunerna 

• Prevention; Demens mm. 

Inventering Olösta frågor, 



Pågående; ADL intyg & 

Förbrukningsartiklar 

Egenvård; korttidsvistelser för barn

Prevention ( ex vis mammografi, tandvård 

psykiskt funktionshindrade) 

Olösta frågor, prioriterade frågor 
från kommunförbundet skånes
socialchefsråd



Vård utanför sjukhus ur ett 
individperspektiv inom ramen för 

HS-avtalet
- avstämning i styrgrupp

Eva Thoren Todoulos RS

Lars Stavenow RS

Stefan Segerman Kfsk



A. Syftet med utredningen är att bringa en djupare förståelse för de hinder och 

möjligheter som finns idag för vård utanför sjukhus. Utredningen ska utifrån en 

nulägesbeskrivning klargöra och förtydliga vad som utgör hinder för att i alla lägen 

hålla ett individperspektiv på var medicinsk vård och omvårdnad kan och bör utföras.

B. Målet för utredningen är att lyfta fram och belysa möjligheter och begränsningar 

vid beslut om var vården och behandling ska ges samt visa på vägar för hur 

beaktande av individens perspektiv alltid ska ges prioritet vid dessa beslut.

C. Den övergripande avgränsningen är att perspektivet från den enskilda individen 

som tillhör målgruppen för HS avtalets ska stå i fokus för beslut som rör var en given 

vård eller behandlings ska ges. Ramen är gällande uppdrag, överenskommelser, 

gränssnitt, avtal, lagar organisation och andra ledande principer. Organisatoriska, 

ekonomiska, resursmässiga och andra överväganden ska beaktas men inte vara 

styrande. Däremot kan effekten av dessa för möjligheten att upprätthålla ett 

patientperspektiv beskrivas. Uppdraget är inte att förslå organisatoriska legala eller 

andra förändringar.  I avgränsningar ingår också en analys av vad t.ex. arbetsmiljö-

lagar och föreskrifter, vårdhygieniska föreskrifter, formella kompetenskrav etc. innebär 

för möjligheten att tillgodose ett individperspektiv. 

D. Definitioner av olika termer, begrepp och vårdnivåer ska analyseras och 

problematiseras med avseende på hur de påverkar möjligheten att ge vård utanför 

sjukhus ur ett patientperspektiv.

Uppdrag



Upplägg
1. Kartläggning av termer

2. Kartläggning och analys av gällande uppdrag

3. Beskrivning av aktuell läkemedelshantering

4. Kartläggning och analys av arbetsmiljö

5. Kartläggning och analys av vårdhygieniska 

aspekter

6. Utformning av patientfall som belyser 

ovanstående

7. Diskussion av fallen (inkl. bakgrund) i 

referensgrupper



1. AKO gruppen (25 januari)

2. MAS/MAR rådet (7 februari)

1. Medicinskt ansvarig sjukhusbaserade 

team (6  februari??)

2. Vårdhygien (januari)

Referensgrupper



1. Förlängd tid till marsmötet??

2. Önskemål om omvärldsbevakning??

3. Fler referensgrupper??

4. Övriga medskick

Aktuella frågor till styrgruppen



Fråga från beredningen hälsa och 

socialvälfärd 

Samordnat läkarstöd till 
korttidsboende



Louise

Status med planeringen inför jul-
och nyårshelgen


