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1. Föregående minnesanteckning 

Uppföljningen av patient-och anhörigperspektivet i HS-avtalet ska nu utvecklas och 

genomföras i november. Detta sker med stöd av medel från Länsstyrelsen. För 

uppdraget är en projekttjänst tillsatt som bl a inleder med att göra en 

omvärldsbevakning bl a kring vad som gjorts nationellt och i VGR. 

2. Delregionerna – nuläge i samverkan   

Genomgång av nuläge och av hur sommaren avlöpte ute i delregionerna. Ingrid 

Bergman redovisade det som tagits upp av tjänstemännen:  

Mellersta 

Utvecklingsarbetet fungerar väl, de flesta problemen löses lokalt. Nätverk kring 

utskrivningar fortsätter fungera väl.  

Sommaren och utskrivningar från sjukhusen har fungerat bra. Läget i primärvården 

relativt lugnt, dock var sjukhusen SUS hårt belastade.  

Sydväst 

Arbetet kring de mobila vårdteamen behöver utvecklas, bl a pga brister i läkarstödet. 

Sjukhusteamet från Trelleborg kunde användas mer än det görs idag. 

Sommaren fungerade väl. 

Sydöst  

De Skåne-övergripande rapporternas summering stämmer väl in även här. Nyttan för 
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vårdtagaren och syftet med HS-avtalet och de Mobila vårdteamen behöver förtydligas 

och detta tas nu upp i en mindre arbetsgrupp. 

Sommaren fungerade bra, men det fortfarande vissa brister i kartläggningsprocessen. 

Nordost  

Läkarbristen i primärvården påverkar negativt. Det finns även här en 

förbättringspotential i kartläggningsprocessen vid utskrivning. Digitala lösningar testas 

för vård på distans. Framöver kommer det bli mer fokus på OBO än SÄBO när det 

gäller Mobila vårdteam.  

Under sommaren fungerade samverkan väl mellan vårdgivarna och även mellan olika 

kommuner. Det märks viss skillnad i samverkan mellan de olika sjukhusen vilket man 

behöver titta vidare på. 

Malmö 

Generellt fungerade samverkan väl. Sommaren har också sagts fungera bra från alla 

parter. De mobila teamen har varit viktiga och det är en styrka att det är samma läkare i 

teamen och på Korttiden. 

Nordväst 

Här har det tagits fram en handlingsplan kring övergripande mål. Ett AU har bildats 

med tjänstemän för att kunna arbeta effektivare. En processledare kommer att anställas 

gemensamt mellan parterna. Något enklare att samverka för kommunerna runt 

Ängelholms sjukhus.  

Sommaren avlöpte väl. 

Summering: Det mesta har förlöpt väl men här finns skillnader, precis som vårens 

rapporter belyste, och här finns en generell förbättringspotential. Det finn också 

skillnader i Skåne på hur man ser på inskrivningar i Mobilt vårdteam och det finns 

även, på vissa ställen, en skillnad i ambitionsnivå mellan parterna. Här behövs lokala 

dialoger för att komma överens enligt det som står i HS-avtalet. Generellt behövs det 

mer fokus på personer i ordinärt boende. 

 

Den lokala dialogen kräver också att de delregionala administrativa rutinerna fungerar. 

Ett förslag på rutin för detta finns framtagen och är utskickad till tjänstemännen som 

ska stå för stödet. Denna rutin bearbetas nu vidare i Centrala tjänstemannaberedningen. 

3. Handlingsplan för läkarstödet utifrån kartläggningar och uppföljningar 

Handlingsplanen bygger på de rapporter och utredningar som gjordes kring HS-avtalet 

under våren. Hälso-och sjukvårdsnämnden gav i maj i uppdrag att ta fram en plan och 

denna ska åter till HSN 25/9. Planen tas fram i samverkan mellan Region Skåne och 

Kommunförbundet. 

För att genomföra planen fullt ut, kan tidplanen i HS-avtalet behöva justeras med en 

viss förlängning.  

Beslutsunderlag och förslag till handlingsplan skickas ut via Outlook till CS ledamöter. 

 

4. Temakonferensen för CS och DS 21/10  

Kort information om konferensen gavs. 

5. God och nära vård samt Skånes seminarium på nationella 

primärvårdskonferensen i Göteborg 

Carina Lindkvist refererade Kommunförbundets konferens kring Nära vård 30/8, där 

det kommunala perspektivet stod i fokus. Ca 80 deltagare från samtliga kommuner tog 
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del av vad utredarna från Socialdepartementet beskrev från den statliga utredningen. 

Utifrån diskussionerna såg man att det finns en tydlig vilja hos kommunerna att arbeta 

vidare kring Nära vård och man ser tydligt de gemensamma utmaningarna som ligger i 

framtiden. Samverkan behöver bli ännu ”närmare”, det krävs en tydligare 

ledningsstruktur och läkarstödet behöver utvecklas ännu mer. 

 

Region Skåne och Kommunförbundet Skåne kommer att ha ett gemensamt 

seminarium på den Nationella primärvårdskonferensen 1-2/10 i Göteborg. Syftet är att 

beskriva den goda samverkan som HS-avtalet lett fram till.  

6. Nästa möte 

Måndag den 21 oktober, temakonferens, 12.00-16.00, Malmö, S:t Gertrud konferens 

 

Vid penna och PC 

Greger Linander 


