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Minnesanteckningar från Centralt Samverkansorgan 2020-05-19 
 

Närvarande: 

Mötet genomfördes via Skype och ingen närvarokontroll genomfördes.                                                               

 

 

1. Uppdatering av läget kring Corona/ Covid-19 – Lars Almroth (bilder bifogas) 

Lars sitter för närvarande med i Region Skånes krisledningsstab och arbetar med den 
övergripande koordineringen och en ev kommande eskalering. Hans grunduppdrag handlar 
om att leda omställningen till en mera nära vård och att genomföra den nyligen beslutade 
strategin Framtidens hälsosystem. 
Lars redogjorde för nuläge, aktuellt fokus kring provtagning, Covids spridning bland 
befolkningen samt antal avlidna. Den aktuella situationen i den regionala vården ligger relativt 
stabilt på ”nivå 2” sedan en månad tillbaka, och Skåne har även en relativt låg spridning på 
särskilda boenden än så länge. 
Fortfarande viktigt att hålla ”kurvan platt” och det finns samtidigt eskaleringsplaner för att 
klara en ev ökning framöver. 
Hur smittspridningen ser ut bland befolkningen vet man inte, det är dock fortsatt viktigt att 
följa de råd och restriktioner som finns eftersom belastningen på sjukvården är konstant hög. 
Det kan också bli en andra våg liksom flera mindre utbrott framöver vilket ev kan komma att 
komma att belasta sommar och semestrar. 
Summerat är samverkan mycket god mellan region och kommun, vilket flera i mötet bekräftar.  
Detta är helt nödvändigt för att klara av situationen. 
 

2. Uppföljning av HS-avtalet – KEFU (bilder bifogas)  

Anna Häger-Glenngård och Mattias Haraldsson redogjorde för 3 års uppföljning t o m 

2019. 

Mycket har hänt samtidigt är effekterna svåra att isolera t ex från införandet av den nya 

lagen om utskrivning från sluten hälso-och sjukvård. Graden av implementering följs 

fortlöpande, dock saknas det fortfarande data från kommunerna. De data som finns 

kommer från Region Skåne, t ex gällande antalet inskrivna i mobila vårdteam. 

När det gäller svaren från de som intervjuats är alla överens om att arbetssättet med 

mobila vårdteam är ett bra sätt för att möta målgruppens behov. 

Fortfarande gäller bilden att samverkan fungerar bäst där den redan gjorde det innan HS-

avtalet infördes. 

I HS-avtalet har det överenskommits om en decentraliserad process, utlagd till de sex 

delregiona samverkansorganen. Konsekvensen av detta blir (se bild 9); 

1. Lokala förutsättningar blir avgörande för att vårdformen ska fungera.  

 Där det finns en utsedd koordinator och där samverkan och omhändertagandet av 

personer i den aktuella patientgruppen fungerat väl tidigare fungerar det väl nu också. 
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Där det inte fungerade tidigare tenderar det att inte fungera nu heller. 

  

2. Variationen i hur vårdformen organiseras på lokal verksamhetsnivå är stor, inklusive utformning av läkarstöd 

(kontinuitet & tillgänglighet).  

 Vården kan uppfattas som ojämlik. 

  

3. Bristfällig systematisk uppföljning av olika lösningar och vad dessa kan tänkas leda till.  

 I stället för att ta del av andras lösningar och ”goda exempel” måste arbetsformer och 

sätt att organisera vårdformen måste tas fram i varje enskilt fall i mycket hög 

utsträckning.  

 

Angående den ekonomiska uppföljningen så är det fortsatt svårt att mäta kostnaderna 

eftersom det saknas system för registrering. Samtidigt finns det nya underlag att tillgå från 

Helsingborgs och Malmö som kan bli ett intressant underlag inför nästa uppföljning. 

2020 kommer generellt att bli ett svårt år att analysera med tanke på pandemin. 

 

Till slutrapporten kommer det även att finnas med tydligare resultat utifrån vad de mobila 

vårdteamen gett för effekt, liksom utifrån patientperspektivet från den enkät Amelie 

Gustafsson arbetat med. 

 

3. Utveckling av Läkarstödet – nulägesrapport – Eva Thorén-Todoulos (bilder bif) 

Eva redovisade nuläget i projektet. Tidplan och arbete är påverkat av Covid men det har 

ändå hänt en hel del i arbetsgrupperna innan pandemin bröt ut. 

Projektet omfattar 8 av 19 punkter av den totala handlingsplanen som Hälso-och 

sjukvårdsnämnden (HSN) beslutat om. 

Det finns en skiss på en modell som grupperna är relativt överens om. Denna ska dock 

kvalitetssäkras och det behövs ett fysiskt möte där alla grupper möts för att summera 

arbetet. Även kriterierna för Mobilt vårdteam kan behöva ses över, eftersom dessa till viss 

del kan försvåra arbetet lokalt. 

 

P g a nämnda förseningar i projektet skjuts tiden för återrapport fram hösten, återrapport 

sker då till Centralt samverkansorgan i oktober. Ändrad tidplan kommer även att gälla för 

återrapport till HSN, där det dock kan behövas en tidigare delrapportering eftersom 

förslag till modell kan påverka fördelning av budgetmedel. 

 

4. Förlängning av utvecklingsdelen av HS-avtalet – Carina Lindkvist, Thomas 

Persson 

Carina och Thomas gästade parternas gemensamma presidium i mars, redovisade förslaget till 
förlängning och fick stöd för att gå vidare. En ny, till viss del reviderad tidplan 2021-2023 ska 
tas fram, där det även finns med en konsekvensbeskrivning kring vad som fungerat väl så här 
långt samt om varför förlängningen behövs. 
En partsgemensam arbetsgrupp sätts samman för att ta fram en ny tidplan där parterna 
nominerar 3-4 medlemmar vardera.  
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5. HS-avtalet och God och nära vård – information 

Samverkansstrukturen kring HS-avtalet bildar en bra grund och struktur för att nu vidare 

utveckla en gemensam målbild för god och nära vård. Den goda tilliten har på ett positivt 

sätt bidragit till att införa Lagen om utskrivning från sluten vård och nu ser vi att 

samarbetet mellan parterna i pandemin fungera väldigt bra. 

Inom ramen för den statliga överenskommelsen God och nära vård, uppmanas parterna 

att ta fram gemensamma målbilder, där en del ska ligga på att stärka hälsan i 

befolkningen. Arbetet ska bedrivas tillsammans men också var för sig inom respektive 

organisation. T ex ser Region Skåne nu över vissa ersättningar för att premiera samverkan 

i avtal och villkor. 

 

Det kommer att krävas en process med en hel del dialog och den inleds med ett första 

möte mellan tjänstemännen 20/5. Återkoppling till CS kommer att ske under hösten. 

 

6. Ordförandeskapet i CS går över till kommunerna 

Under sommaren går ordförande-och sekreterarskap över från Region Skåne till 

kommunerna. Region Skåne fick tack för väl utfört arbete under det gångna året. 

 

Vid anteckningarna 

Greger Linander 


