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DATUM 

2022-06-16 

 

Minnesanteckningar Tjänstemannaberedning till Centralt 
Samverkansorgan 20 maj 2022 

För Region Skåne För kommunerna 
Jolanda Van Vliet Mats Renard 
Louise Roberts Emelie Sundén 
Maria Ohlsson-Andersson Eva Gustafsson 
Greger Linander Agneta Hugander 
Katarina Johnsson Jill Persson 
Birgitta Ender Camilla Gärdebring 
Emma Borgstrand Catharina Byström 
Lena Jeppsson  
Kajsa Köllerfors  

Annsofie Svensson   
 Marie Borgand  
Ingrid Vesterberg 
Thomas Persson 
Karin Ekelund 
Karin Torell 

 
 

Dagordning 
 

1. Delregionerna informerar  
Nordväst  
Ska besluta om en operativ arbetsgrupp som ses varje vecka i sommar pga ansträngd 
sommar i slutenvården.  

 
Mellersta  
Följer återinläggningar som kommer från korttidsboende. Informerar 
tjänstemannaberedningen med resultat av uppföljningen. 

 
Sydväst 
Svårt att rekrytera sommarvikarier.  
Krävs god kommunikation vid utskrivningar.  
Påbörjat ett psykiatrisamarbete.  
Trelleborg/Svedala har varit med i revisionen och rapporterna har börjat komma 
tillbaka.   

 
Sydost  
Har inga vikarier i sommar vilket är bekymrade.   
Samverkan – diskutera hur vi gör det bra tillsammans. Behöver följa upp kvalitativt på 
ett bra sätt. 

 
Nordost  
Oro inför sommaren och stort fokus på att lösa detta. Övriga arbetet rullar på.   
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Malmö  
Bemanningen är oroande i sommaren.  
Jobbar vidare med handlingsplanen för Malmö och de kommer att ha en workshop den 
14 juni. 

 
 

2. Beslut 
 

2 a. Vägledning vid hälso-och sjukvård i hemmet till asylsökande och personer 
som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd med tillhörande bilagor 
Mats Renard 
Vägledningen är framtagen av en partsgemensam beslutsgrupp. Inga kommentarer är 
inkomna. Vägledningen kommer att utvärderas efter 6 månader och kommer att 
kompletteras med namn för de som är med i gruppen. 
 
Vägledningen godkändes av tjänstemannaberedningen.  
Kommer att publiceras på Vårdsamverkan Skåne och även på Vårdgivare Skåne.  
 

 

3. Dialog 
 

3a. Gemensam ledarskapsutbildning i Nära Vård Skåne? 
Mats Renard och Jolanda Van Vliet. 
Det har inkommit önskemål om en gemensam ledarskapsutbildning i Skåne. SKR har 
också en utbildning som är en bra grund där sista anmälan är den 31 maj.  
Nordvästra visar den ledarskapsutbildning de har tagit fram, men inte kört i gång med 
än.  
 
Diskussion kring om det finns intresse av att göra en gemensam utbildning för Skåne, 
det finns pengar inom God och Nära vård. 
Alla delregioner uppfattar att det just nu är fokus på SKR´s utbildning och att det kan 
vara svårt att även få personal till en Skåne gemensam utbildning.  
Nordväst lyfter att det ständigt behöver pågå utbildning med tanke på all 
personalomsättning. 
 
Bildande av en plattform för kompetenssamverkan tas vidare av AU. 
 

 

3b. Samverkan vid utskrivning 
Mats Renard och Jolanda Van Vliet. 
Det gjordes en dragning om Samverkan vid utskrivning på CS den 1 april samt ett 
möte med kommunerna kommer att genomföra den 6 maj. 
Vid tidigare dialoger har synpunkter uppkommit kopplat till info kring Mina Planer. 
Kräver mycket jobb och tid att kvalitetssäkra. Det finns stor nytta med att kvalitetssäkra 
informationen i Mina planer på ett bättre sätt.  
 
Tjänstemannaberedningen ger förvaltningsgruppen ett uppdrag: Hur kan vi göra för att 
info från Mina Planer är mer korrekt? 
Louise tar det vidare i gruppen och återkommer efter sommaren.  
 
För kännedom lyfte Emma att hon blivit kontaktad av journalister kring SVU och att det 
inte fungerar. Det kommer att göras en serie som sänds från mitten av juni. 
Fler kanske blir kontaktade. 
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4. Information 
 

4a. Information om samverkan med Smittskydd Skåne kring utbildning i 
vårdhygien inom kommunal vård och omsorg. 
Mats Renard. 
Före pandemin blev Smittskydd Skåne sällan kontaktade av kommunala verksamheter 
kring hygienronder. Finns en webbutbildning kring basala vårdrutiner.  
- Fråga 1: Hade man kunnat göra den mer kommunalt anpassad, så det ser ut som 

hemmiljö? Om vi ställer upp med kompetens, kan kommunerna ställa upp med god 
och nära vård-pengar för en kommunal variant av den webbutbildningen? 

- Fråga 2: Kan vi skapa en partsgemensam arbetsgrupp för vägledning av 
egenkontroll.  

  
Tjänstemannaberedningen beslutade att ge en arbetsgrupp uppdrag att titta på detta. 

 
4b. Uppdragsbeskrivning framtagande av vägledning avseende 
ansvarsfördelning vid patients besök i öppen vård respektive under 
slutenvårdvistelse.  
Annsofie Svensson. 
Syftet med arbetsgruppen är att ta fram en vägledning för vem som ansvarar för 
patienten. Frågeställningen grundar sig i att det finns en otydlighet i gränssnittet och 
vem som ansvar för vilka insatser.  
Arbetsgruppen är uppstartad sedan en månad. Slutredovisning i december.  

 
4c. Målbild och handlingsplan avseende god och nära vård med tillhörande tids- 
och aktivitetsplan. 
Louise Roberts och Emelie Sundén. 
Ett förtydligande kring Målbild och handlingsplan avseende god och nära vård med 
tillhörande tids- och aktivitetsplan finns publicerat på Vårdsamverkan Skåne. Info har 
gått ut till alla VC. 

 
4d. Tids och aktivitetsplan.  
Mats Renard och Jolanda Van Vliet. 
Den 2 juni kommer AU att jobba vidare med planen och strukturera upp för att kunna 
göra arbetet tydligt och lätt att följa upp. Det blir en gemensam bild av alla aktiviteter 
och datum. 

 
4e. Nuläge kring tillsättning av processledare.  
Mats Renard och Jolanda Van Vliet. 
Det har genomförts en första dialogrunda med delregionerna. Förnyade delregionala 
dialoger planeras för att diskutera arbetsledning och förväntningar på processledarna 
(inte så operativt utan stötta ledingen). Ambitionen är att ha processledare på plats i 
början av september. 
 
Det är viktigt att det finns en samsyn kring uppdraget och processen. I dagsläget 
upplever inte alla delregioner att de är insatta i processen. 
Förslag är därför att det görs en sammanfattning och beskrivning av rörelsen i 
processen, för att alla ska ha samma bild av det pågående arbetet. 
 
4f. Krysslistan – återaktiverade grupper.  
Annsofie Svensson. 
Information kring vilka grupper som är i gång samt de som ska startas upp. 
Slutredovisningar till AU. 
Stående punkt på Tjänstemannaberedningarna framöver. 
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4g. Återkoppling En väg in barn och unga och Växa tryggt.  
Emelie Sundén. 

En väg in barn och unga 
En rapport lyfts i HSN den 3 juni. Rapporten blir publik en vecka innan HSN. 
Det har påbörjats en dialog med förvaltning psykiatri, habilitering och hjälpmedel på 
hur kommunerna kan möta upp till en digital väg in. 
Återkoppling efter HSN. 

 

Växa tryggt 
Det har tagits fram en utvärdering som Region Skåne har hållit samman. Behandlades 
i HSN i maj. Återkoppling på mötet i juni om hur växa tryggt ska implementeras.  
Ett inspel från tjänstemannaberedningen som Emelie tar med sig är att det finns stora 
geografiska förutsättningar inför implementering.  

 
4h. Återrapportering regional samverkansgrupp rehabilitering.  
Mats Renard o Greger Linander. 
Jobbar för närvarande med 
- ADL-intyg för att hantera dem bättre än idag. 
- samverkan rehabiliteringsprocessen – för att på ett enkelt sätt få in information 

mellan olika verksamheter. Större dragning och ett förslag kring detta på nästa 
tjänstemannaberedning. 

  
4i. Återrapportering regional samverkansgrupp hjälpmedel.  
Mats Renard o Louise Roberts. 
- Enklare hjälpmedel i samband med planerade operationer 
- Överköp av hjälpmedel i samband med brukares 20-årsdag 
- Förtroendeförskrivning 

 
4j. Presentation av en förstudie om ett samlat hälsoutbud i Skåne 
Gäst: Michaela Tellenmark, Avdelning för regional utveckling, Region Skåne. 
En förstudie genomförd i samverkan mellan RISE och avdelningen för Regional 
utveckling. 
Förstudiens uppdrag har varit att ta fram en prototyp för Ett samlat hälsoutbud, 
närmare definiera vad prototypen innebär, samt att beskriva organisering av Ett samlat 
hälsoutbud och det ekosystem som det existerar i. För att avgränsa och konkretisera 
uppdraget har förstudien fokuserat på ett samlat hälsoutbud för Skåne utifrån vad som 
faller ut/vad behovet är från deltagare som genomfört ett Riktat hälsosamtal.  
Länk till rapporten bifogas anteckningarna. 

 
  
 
 
 

Vid anteckningarna 
Jill Persson 
 

 


