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Minnesanteckningar Tjänstemannaberedning till Centralt 
Samverkansorgan 14 oktober   
 
För Region Skåne  För kommunerna 
Lars Almroth   Carina Lindkvist 
Louise Roberts  Emelie Sundén  
Maria Ohlsson-Andersson  Anna-Lena Fällman 
Greger Linander  Mats Renard  
Katharina Borgström   Leena Berlin-Hallrup 
Kajsa Köllerfors  Helena Ståhl 
Thomas Persson  Elina Opasiak 
Lena Jeppsson  Leila Misirli  
Karin Ekelund  Catharina Byström 
Karin Torell    
Marie Borgand   
Marco Brizzi 
Ingrid Vesterberg 
  
 
Mötet genomfördes via Teams 
 

Dagordning 
 

1. Fråga om GDPR 
Inga invändningar 

 

2. Beslutspunkter 
 
2 a. Ärende och beslutsgång – Lars Almroth  
Vårdsamverkan Skånes ärende-och beslutsgång behöver bli tydligare och 
enklare. Processen behöver vara transparent med tydliga avstämningspunkter 
för hur ärendet initieras, bereds, beslutas och följs upp. Frågan togs upp under 
våren och ett första underlag presenterades vid Tjänstemannaberedningens 
möte 7/9. AU har tagit fram förslag på en ärende-och beslutsgång för 
ställningstagande, detta är utskickat till tidigare möten. 
Aktuella ärenden kommer att läggas in i en matris för att skapa överblick. I de 
fall delregionala beslut bör tas upp centralt kan dessa skickas in via 
beredningens sekreterare. 
 
Tjänstemannaberedningen ställer sig bakom förslaget. Rutinen ska följas upp 
av Tjänstemannaberedningen efter 6 månader vid lämpligt möte.  
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3. Information/ dialog 
 
3 a. Konsultfunktion sårbehandling – Camilla Lindqvist-Pavlovic (bilder) 
Primärvården Skåne bygger upp en digital sårkonsult för patienter som har 
sårbehandling inom primärvården och i hemsjukvården. Camilla informerade 
om projektet och bjöd in kommuner och privata vårdgivare till att samverka 
med projektet. Det finns redan samverkansaktiviteter inom sårområdet och 
projektet ska om möjligt docka in här framöver. Avstämning sker bl a via AKO. 
 
Anna-Lena Fällman tar upp erbjudandet i kommunsamverkan och återkommer 
med svar vid nästa möte. 
 
3 b. Aktivitets- och tidplan för målbild God och nära vård 
Emelie Sundén, Louise Roberts, Greger Linander (bilder)  
Målbild och handlingsplan för God och nära vård är beslutad i 
Tjänstemannaberedningen 7/9. CS ställde sig bakom underlaget 24/9. Det är 
även inskickat till Socialstyrelsen och SKR som en delredovisning i den 
statliga ÖK God och nära vård 2021.  
AU arbetar på ett förslag till aktivitets-och tidplan som delges 
Tjänstemannaberedningen för dialog och synpunkter. 
 
För att gå vidare i arbetet med aktivitetsplanen ombeds delregionerna att utse 
en person vardera att delta aktivt. Namn lämnas till Greger den 21/10. 
 
3 c. Nutrition (bilaga utskickad) – Anna-Lena Fällman  
Inom nutritionsområdet råder det viss osäkerhet hur överrapportering av kost- 
och nutritionsbehandling från dietist inom den regionala vården till 
sjuksköterska i kommunen ska ske på ett patientsäkert och rationellt sätt.  
Tjänstemannaberedning gav i uppdrag åt arbetsgrupp nutritionsvård att ta 
fram en riktlinje. Riktlinjen är framtagen i dialog med kommunala och regionala 
verksamhetsföreträdare. 
 
Förslag om en ny riktlinje för överrapportering/ordination förankras idag för 
beslut vid kommande möte.  
 
3 d. Enklare hjälpmedel (bilaga utskickad) – Mats Renard  
Från och med den 26 maj 2021 gäller ett nytt regelverk, Förordning om 
medicintekniska produkter (MDR), på det medicintekniska området.  
De nya kraven kommer troligtvis att resultera i att en del enklare hjälpmedel 
övergår till konsumentprodukter och därmed i princip inte längre är möjliga att 
förskriva som medicintekniska produkter. Mats Renard gav en kort 
information. 
 
AU har ställt sig bakom att ge Regional samrådsgrupp för hjälpmedel att 
kartlägga berörda processer, att analysera konsekvenser av det nya 
regelverket samt att ge förslag på vägledning kring fortsatt 
hjälpmedelsförsörjning i samband med planerade 
knä-, höft och ryggoperationer. Uppdraget följs upp i 
Tjänstemannaberedningen i januari.  
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3 f. Framtidens hälsosystem – Lars Almroth (bilder) 
Nuläget i arbetet redovisades. Mål-och strategidokumentet är på väg fram till 
beslut inom Region Skåne. Underlaget ska ses som en guide för det fortsatta 
arbetet. 5 perspektivskiften är framtagna som Lars gick igenom. 
 
Ett nytt lärexempel är på väg att starta upp kring ”onkologi i nära vård”. Det 
inleds i Ystad och kommer att täcka östra Skåne. 
Lars bad de kommuner och delregioner som är intresserade av mer 
information att anmäla detta till honom. 
 
3 g. Processtöd – Lars Almroth  
Ärendet har redovisats vid tidigare möten. Synpunkter inväntas från 
delregionerna. Avstämning och dialog kring nuläget. 
 
Kommunerna tar upp att de önskar ett större ägarskap i lösningen. 
Kommunerna kan ev bygga upp en egen liknande struktur för att komplettera 
Region Skånes. Processtödet skulle kunna vara en tydlig gemensam resurs 
för att verkställa aktivitetsplanen för Nära vård. 
 
Tjänstemannaberedningen ställer sig bakom att gå vidare med beaktande av 
lämnade synpunkter. 
 
3 h. Statsbidrag till regionerna för stöd att utöka läkarkompetensen inom 
äldreomsorgen 2021 – Louise Roberts (bilder) 
Staten har sett behov av att läkarstödet till den kommunala äldreomsorgen bör 
utvecklas. Därför utlyser man medel, som för Skånes del innebär en möjlighet  
att rekvirera upp till 40 Mkr. På mötet 7/9 informerades om statsbidraget och 
nu har Region Skåne arbetat vidare med att rekvirera medlen. 
Nuläget redovisades. 

 
4. Övrigt 

 
4 a. SKRs punktmätning av Fast läkarkontakt – Louise (bilder) 
Louise informerade om kommande punktmätning som är ett led i utvecklingen 
av läkarstödet till den kommunala hälso-och sjukvården. Region Skåne 
koordinerar datainsamlingen i dialog med kommunerna/Vårdsamverkan 
Skåne. 
 
4 b. Kryss listan 
Fråga ställdes om status i arbetet att uppdatera x-listan.  
Svaret är att arbetet pågår och mer information kommer vid nästa möte. 
 
4 c. ADL- intyg 
Fråga ställdes om var arbetet befinner sig generellt och mera specifikt kring 
behovet av intyg vid synnedsättning. 
Frågan bereds och tas med till nästa möte. 
 
Vid anteckningarna 
Greger Linander 


