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Dagordning  
 

1. Fråga om GDPR 
 

2. Information/ dialog 
 
2 a. Delregionerna informerar, fokus på goda exempel 
Mellersta: (bilder) Mobilt vårdteam beskrevs, Satellitmottagningar för 
Mariamottagningen, Gemensamma föreläsningar på den nationella 
Primärvårdskonferensen där Primärvården Skåne är värd. Områdena inom 
Vårdsamverkans aktivitetsplan finns med i programmet. 
Malmö: (bilder) Hospiteringsprojekt där de tre parterna deltar. Medarbetaren får följa 
patienten över gränserna. Första området är rehab. 
Akut sjukvård i hemmet. Inspirationsföreläsningar. mm 
De tre processledarna är en viktig faktor genom att de har en tätare kontakt och 
samarbetar mera intensivt. Arbetssätten under pandemin 
14/6 heldag tillsammans alla aktörer, inkl skola/ gymnasiet för att arbeta tillsammans 
med Nära vård.  
Sydväst: Det lokala samarbetet per kommun fungerar väl i någon kommun men det 
är en ojämlik utveckling. På den delregionala nivån finns det en utvecklingspotential 
och man håller på att ta fram en gemensam bild och utgångspunkt. Pandemin har 
påverkat arbetet negativt. 
Sydost: Gemensam planeringsdag genomförs 3/6, bred inbjudan för att få igång det 
konkreta arbetet. Aktivitetsplanen Nära vård och Framtidens hälsosystem är 
utgångspunkten. Basonkologin har startat upp för att utveckla en modell inom den 
Nära vården där Ystads lasarett deltar aktivt med ett mera proaktivt arbetssätt. 
IHOPA-projektet ska starta upp för att förbättra processen vid utskrivning från 
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sjukhus. 
Fyra nya familjecentraler på gång att starta upp. Hospiteringsprojekt startas upp. 
Rehabiliteringsprocessen för strokepatienter utvecklas. 
Nordost: IHOPA pågår utifrån projekt Oskar i Region Kalmar. Hässleholms sjukhus, 
primärvården, och kommunerna Hässleholm, Osby och Perstorp samarbetar mer 
nära runt inlagda personer som behöver hjälp från flera parter. Dagliga avstämningar 
i digitala möten för att uppdatera och planera. Väldigt bra resultat och alla är vinnare i 
detta! I princip inga avvikelser och återinläggningarna har minskat. 
CSK är på gång att starta upp samma modell. 
Nordväst: Har haft svårt att komma igång övergripande, men står i startgroparna för 
att arbeta vidare. Finns många goda och konkreta exempel ute i verksamheterna. 
Ett antal filmer har tagits fram kring Nära vård som kan användas brett.  

Filmer om god och nära vård - Vårdsamverkan Skåne (xn--vrdsamverkanskne-dobn.se) 
 

Nordväst har även tagit fram ett underlag för ett ledarprogram inom Nära vård som 
skulle kunna användas Skåne-övergripande framöver. 
 
2 b. Kommunikation; websida, dokumentmall etc  
Hem - Vårdsamverkan Skåne (xn--vrdsamverkanskne-dobn.se) 
Uppmaning att alla bör kolla på Vårdsamverkans hemsida så att den är aktuell. 
Jill Persson kommer att arbeta mera aktivt med hemsidan framöver. 
Ny mall är framtagen för riktlinjer, vägledningar etc. 
Länk för att publicera anteckningar på hemsidan: 
-> Skicka in - Vårdsamverkan Skåne (xn--vrdsamverkanskne-dobn.se) 
 
2 c. Processledarna, nuläge 
Medel finns destinerade på kommunsidan. Region Skåne kommer att fatta beslut på 
Hälso-och sjukvårdsnämnden i maj. 
Lars och Mats har bokat in dialoger med samtliga delregioner för att stämma av för 
att få fram bästa möjliga modell. 
 
2 d. Centralt samverkansorgan 1 april, förberedelse 
Kort information om upplägget för workshopen med delregionerna. 
 
2 e. HS-avtalets bilaga 7, Överenskommelse om palliativ vård i Skåne 
Det finns ett behov av att se över överenskommelsen kring den specialiserade 
palliativa vården. En arbetsgrupp tillsätts som tar fram ett nytt förslag alt att gruppen 
kommer fram till att HS—avtalet i sig själv räcker. 
Ett uppdrag till gruppen kommer att tas fram där det framgår när förslag ska vara 
klart. 
Från Region Skåne är Ingrid Vesterberg vidtalad för att hålla samman arbetet och 
nästa vecka tar kommunerna fram ett namn som kan ansvara för detta tillsammans 
med Ingrid. 
 
2 f. Vårdplatser i Nära vård i Landskrona, pilotprojekt Region Skåne 
Greger Linander är projektledare för ett uppdrag beslutat av Regionfullmäktige och 
hälso-och sjukvårdsnämnden. Tanken är att undersöka förutsättningarna för att 
inrätta vårdplatser inom Nära vård, som primärvården ansvarar för. 
Modell tas fram under våran av en arbetsgrupp som består av samtliga aktörer i 
Landskrona. 
Lars Almroth. Ingrid Vesterberg och Emma Borgstrand sitter i styrgruppen som leds 
av Sofia Ljung. 
 
 

https://ct-url-protection.portal.checkpoint.com/v1/load/n03Xe7XkuBXpyIj0IJ8P34yTLhVfXAT13l_h9FLZmWA5bXuLYBiqeB9UEHfzt5vEep3iNBmMgDGooxw6JK92rSSCLbfdsQirrKDcbZZRgTp2sGeblihx-1FutNHPKhr-scpPF-hiQki1ztveVAc5YhrgN0mRa6kUmv9n9DBBGvcwHmp1gs-jJosin9FMqRHz_QBCaziv-EV4jQlMcNnzVOktNIIW-qZN3HmzZxyqHqJgEm2qHIgDtxqAAAKHgdfSrZ39zN-gQj0PlfhoxRSbbldLVqKp19QJUVzg-JgHaazAsnh31nF652sElApwIZHk5W_7_U7_h5yVjm5lvVQjaXSR4hZtYVNVRTnNN257yO-sZHpJmCyYIlOBdKWgsK6PVeo648QY_9X6xkpjb3lDPdfYWNOc-OxjGzdsEVoWhtljhP5_CB2sZsJSxfJDnHnr
https://vårdsamverkanskåne.se/
https://ct-url-protection.portal.checkpoint.com/v1/load/80uH6d43Wwhh00xfBLCenmdA3IVJRc2qEJzWZc1Eqn3Jd2BLjQUl32VkV4Zvzww0hXCdpKrwZfm7La0aNawvkt_DDJKPizdg_M7l8njRivp1DtWsXekY0FsI_9PBKgbtO-7KJ23RQQRqhjOMXKdxfjuf5ePAJMdB7tcEHi8it3eemagU9zKvCnL3XtXTnBogozCLK6Ql6iUlVevKdPOWTL0Yhnr9YwxoxCLrR0wvvFJ0edEF44cicUaEbo1Bp97-mro0de6WzOLzDVABKD8GpF6pfOM9EApCI5MDF1tczZMOWWio_mx0fk19JKVf7YcZ2spa3H3i1t1aAPikU01HW3-LEmjuCfMSgob7cQi-UTvkoSiDPqQFMJpjhJZ_4d4sL29axO9ZQYqEw2tFLgVQpVcpSAHNCss
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2 g. Framtidens hälsosystem, lärexempel mobil vård i Nordost 
Ingrid Vesterberg redovisade ett förslag till lärexempel inom Framtidens hälsosystem 
som föreslås testas i Nordost – ”Mobilt vårdteam i Nordost”. Bygger på grunderna i 
HS-avtalet. Finns en tidigare erfarenhet i nordost som man vill bygga vidare på. 
 
Berörda förvaltningschefer har träffats för att ta fram ett förslag till uppdrag. 
Behövs ett utökat uppdrag för ASiH, ett ”tredje ben” som förstärker primärvården, där 
det också behövs nya resurser. Ska vara uppskalningsbart i Skåne där det också 
behövs en organisatorisk lösning för den här typen av verksamhet liksom för de 
lösningar som finns i Malmö och Mellersta. 
 
 
Vid anteckningarna 
Greger Linander 


