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Minnesanteckningar Tjänstemannaberedning till Centralt 
Samverkansorgan 2 sept 2022 

För Region Skåne  För kommunerna 

Jolanda Van Vliet     Mats Renard  
Louise Roberts    Emelie Sundén   
Annsofie Svensson     Anna-Lena Fällman  
Greger Linander    Leena Berlin-Hallrup    
Emma Borgstrand    Elina Opasiak  
Lena Jeppsson     Ewa Näslund    

Karin Torell      Catharina Byström  
Marie Borgand   
Ingrid Vesterberg  
Thomas Persson   
Kajsa Köllerfors  
 

 
 

Dagordning 
 

1. Delregionerna informerar  
Nordväst  
Ingen information 
 
Mellersta  
Jobbar på att få fram en mer konkret färdplan då det under sommaren framkommit 
problem med rekrytering och personal, så fullt fokus på detta.  
Den regionala och kommunala primärvården har träffats för att tillsammans göra en analys 
var de står idag. 
Lund har anställt en utvecklingsledare och där pågår insamling/analys av en nulägesbild. 
Detta ska sammanställas och med hjälp av en workshop komma fram till vilka aktiviteter 
de ska fokusera på.  
 
Sydväst 
Jobbat mycket med strukturer och för att få en gemensam målbild. 
Psykiatriöverenskommelsen – där har kommunerna rekvirerat, men inte regionen.  
Översyn av delregional överenskommelse behövs, habiliteringen saknas.  
 
Nordost  
Planering på delregional nivå, möte om 14 dagar, planering inför framtiden. 

Basonkologi startar i september på CSK. 
 
Malmö  
Arbetar aktivt med Nära Vård-arbetet. 
14 juni hade Malmö stad en workshop kring Nära Vård-omställningen tillsammans med 
regionen och skola. 
5 fokusområden 
Malmö har olika samverkansforum där Nära Vård är ett utav dem. 
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Sydost  
Samverkansmöte den 3 juni samlade över 50 personer där deltagare från alla fem 
kommuner, privata vårdgivare och psykiatrin deltog. Fokus: vad är det de ska prioritera 
och jobba med framöver.  
Projektet ”Ihopa”.  
Vård oberoende av vårdgivare - Vilka möjligheter i sydost för detta arbete? och Vad krävs 
för att lyckas? 
Arbetat med aktivitetsplanen för att alla ska känna till den, i kombination med workshop 
där fokus var på personcentrerat arbetssätt, SIP osv.  
Diskussion – Vart vill vi befinna oss? och Vad behöver vi göra för att komma dit? 
Positivt möte med stort engagemang. 
Lasarettet i Ystad är i gång med uppdrag avseende basonkologi i Nära vård. 
Fortsatt stor oro kring kompetensförsörjning.  
 

2. Beslut 
Inga ärenden för beslut. 

 

3. Dialog 
 

3a. Uppdragsbeskrivning processledare 
Mats Renard och Jolanda Van Vliet 
Uppdragsbeskrivning för processledare är utskickad i samband med kallelsen. 

 
Inga synpunkter inkom gällande Syfte och uppdrag för processledarna. Förslaget ligger 
därmed för beslut på nästa tjänstemannaberedning.  

 
Arbetsledning av processledare kommer att ske i dialog med ordförande och vice 
ordförande och det kommer att ske avstämningar regelbundet. Malmö som har ett annat 
upplägg kommer att bli inbjudna för en helhet och ett samarbete. 
Inga synpunkter inkom gällande Arbetsledning. Förslaget ligger därmed för beslut på 
nästa tjänstemannaberedning.   

 

4. Information 
 

4a. Nuläge tillsättning av processledare 
Mats Renard och Jolanda Van Vliet 

  
De kommunala processledare är tillsatta och de kommer alla att gå SKR:s nära vård-
utbildning. 
Nordväst:  
Ulrika Hjort, anställd Skånes Kommuner, start 12 september 

 
Mellersta och sydväst:  
Paulina Hallgren, tk Staffanstorp, start 12 september 

 
Nordost:  
Maria Kusagård, tk Kristianstad, start 12 september, 20% tom 221231 därefter 50% 

 
Sydost: pågående arbete 

 
De regionala processledarna kommer i första hand att komma från den regionala 
primärvården. Jolanda Van Vliet ska prata med primärvårdsledningen angående hur 
många och hur snabbt de kan få personer på plats. Uppdragsbeskrivning finns.  
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4b. Skånes länsgemensamma handlingsplan psykisk hälsa och suicidprevention 
2022–2023. 
Emelie Sundén 
Sedan 2011 finns i Skåne en Regional samverkansgrupp psykiatri. Gruppen har 
uppmärksammat att det behövs en gemensam handlingsplan. För kännedom är en 
handlingsplan nu framtagen. Denna har undertecknats av Skånes Kommuner (Mats 
Renard) och Region Skåne (Pia Lundbom).  

 
4c. Digitalt regionalt seminarie SOU 2022:41, Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och 
omsorg för äldre personer SOU 2022:41 - Regeringen.se  
Mats Renard och Jolanda Van Vliet 
Skånes Kommuner och Region Skåne har skickat förfrågan till Regeringskansliet om 
möjligheten att delta i ett digitalt regionalt seminarie och informera om utredningen. 
Save the date – förmiddagen den 7 oktober. Den som vill får delta, seminariet kommer att 
genomföras via teams. Mer information kommer att skickas ut.  

 
4d. Nuläge samverkan vid utskrivning, återkoppling förvaltningsgruppen 
Anna-Lena Fällman 
Förvaltningsgruppen har fått uppdrag att ta fram åtgärder. Gruppen hade möte i juni och 
kom fram till att på kort sikt ska de ha en dialog kring vad de kan göra och på lång sikt ska 
de diskutera i delregioner. Återkommer med mer information på mötet i november.  

 
4e. Aktivitets- och tidsplanen 
Mats Renard och Jolanda Van Vliet 
Förebyggande- och hälsofrämjande insatser 
En samverkansstruktur skulle enligt tidsplanen varit klar i juni men Jolanda har arbetat 
vidare med det. Jolanda redovisade sina tankar, PPT bifogas minnesanteckningarna.  

 
Jolanda Van Vliets idé och förslag:  
Tre utskott från samverkansgrupp hälsa: a, b, c.  
Fokus på risk och frisk samt fysisk och psykisk hälsa. 
Inkludera andra perspektiv från andra områden/aktörer.  
En ny struktur behöver synkas med ordinarie organisationsstrukturer.  

 
Jolanda jobbar vidare utifrån dagens förslag och återkommer på nästa 
tjänstemannaberedning.  
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Samverkan rehabilitering 
Arbetet fortlöper som tidigare. Diskussioner kring klokare tillvägagångssätt av ADL-
intyg. Det finns ett juridiskt utlåtande i utfärdande av intyg som gruppen ska titta på. 
Förslag från gruppen blir troligtvis att centralisera intyg.  
 

Kartlägga övergångar mellan vårdgivare – mer information på nästa 
tjänstemannaberedning.  
 

Dialog sker med Enheten för kunskapsstyrning i Region Skåne då det finns LPO och 
LAG inom samma område. Vem gör vad och hur kan vi jobba smartare?  
 

Samverkan hjälpmedel 
Enklare hjälpmedel med planerade operationer. 
Restriktionerna varierar mellan de tre förvaltningarna NV, SUS och NO. 
Kommer att behöva diskutera hur detta ska hanteras. 
 

Gruppen jobbar med problemet av överköp av hjälpmedel vid brukares 20-års dag. 
 

Samverkan habilitering 
Denna grupp behöver komma igång.  
 

4f. Växa tryggt konferens 25 oktober 
Emelie Sundén 
Konferens den 25 okt kl.8.30-12.00. Programpunkter; Gabriel Wikström, Resultat från  
Malmö Universitet samt Team och föräldrar som deltagit i Växa tryggt. 

  
 

5. Övrigt  
5a. Presentation utvecklingsarbete sjukhuset Ystad 

Marie Busch – verksamhetsutvecklare lasarettet i Ystad. 

PPT bifogas.  

Tre utvecklingsområden som kom i gång i våras och i och med detta arbete har 
inläggningsfrekvensen minskat med 4 patienter/dygn.  

Utvecklingsområden; 

- Rehab på akutmottagningen  

Tacksamt för de som jobbar på akuten 

 

- Dagmedicinsk behandlingsmottagning 

Nöjda patienter och nöjda medarbetare 

 
- Fokuspatienter 

Identifiera patienter som söker vård ofta.  

 

Det finns ett mål att öka samarbetet med den kommunala dagvården och öka 
kommunikationen emellan instanser. 

 

 
5b. Nästa möte 

Fredagen den 30 sept kl.13-15.30, fysiskt i Malmö, Dockplatsen. 
 

 

 

Vid anteckningarna 
Jill Persson 

 


