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 Tjänstemannaberedning till Delregionalt 
samverkansorgan  

 
 

Minnesanteckning  

Sammanträdesdatum och tid 2021-11-18 

Plats 

 

Kl.: 13:30-15.30 
Via Teams  

Deltagare Marit Bengtson, Branschrådet  
Katharina Borgström, SUS 
Kristina Degerman, Primärvården 
Katarina Johnsson, SUS 
Maria Ohlson-Andersson, Primärvården  
Elina Opasiak, Malmö stad, HVOF 
Charlotte Widén Odder, Malmö stad, FSF (ersätter Carina Tempel) 
Britt-Marie Pettersson, Malmö stad, ASF 
Gisela Öst, Malmö stad HVOF 

Ordförande  

 

Sekreterare 

Gisela Öst/Britt-Marie Pettersson 
Malmö stad 
Git Moltzer, Malmö stad, HVOF 

  

Anmält förhinder 

Hans Brauer, Psykiatrin Malmö 
Fredrik Löfgren, BUP 
Ingrid Vesterberg, ASIH   
Carina Tempel, Malmö stad, FSF 
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Genomgång minnesanteckningar från 2021-09-16 
Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna. 
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Minnesanteckningar från nätverk på uppdrag av Tjänstemannaberedningen för DS 
- Nätverksgrupp SVU mellan Region Skåne och kommunerna i sydväst 
- Samverkansforum för psykisk hälsa vuxna  
- Samverkansforum för psykisk hälsa Barn och unga 
- Samverkansforum HS-avtalet  

 
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna 
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Hur ligger vi till i genomförandeplan HS-avtalet 

Elina Opasiak informerar om att det löper på bra men att det finns ett behov av 

genomlysning av mobilt vårdteam. Nära vård samverkansforum HS-avtalet har beslutat att 

Kristina Degerman får i uppdrag att sammankalla en partsgemensam arbetsgrupp för att 

göra en genomlysning av Mobilt vårdteam. Minnesanteckningar ska föras under dessa möten 

och en första rapport ska redovisas vid nästa möte. 
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Nuläge Covid-19 och vaccinationer  
Katarina Johnsson, Kristina Degerman, Maria Ohlson Andersson  
Regionens covid-statistik redovisas. Sifforna kryper uppåt och prognosen pekar på en ökad 
smittspridning. 
Det arbetas aktivt med att öka vaccinationsgraden samt att motivera till dos 3.  
Man arbetar med bland annat utåtriktade aktivitet såsom drop-in vaccination samt 
samverkan med förvaltningar i Malmö stad och föreningar.  
Den 9 november startades det vaccination av influensa samt tredje dosen för 65 år och äldre. 
Folkhälsomyndighetens prioriteringar redovisas. 
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Nätverksgrupp för samverkan vid utskrivning mellan Region Skåne, Malmö stad och 
kommunerna i sydväst 
Elina Opasiak 

• Uppdragsbeskrivning SVU 
Elina Opasiak informerar om att uppdragsbeskrivningen är reviderad och lämnar 
förslag att delregional tjänstemannaberedning godkänner den. Revidering godkänns 
och Elina återkopplar till nätverksgruppen. 

• Privata vårdgivare: 
Det saknas representation från privata vårdgivare - Kristina Degerman tar frågan 
med till Klustermötet och återkopplar på kommande möte. 

• Behövs representation från barnverksamheter inom somatiska och barn- och 
ungdomspsykiatrin? Finns representation i delregionala 
tjänstemannaberedningen? 
Dialog förs kring frågan och tas åter upp på kommande möte. 
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Nära vård 
Kristina Degerman, Charlotte Widén Odder, Katharina Borgström, Elina Opasiak 
Presentation av tidplan och aktiveter presenteras samt status på respektive aktivitet. 
Presentation bifogas. 
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Lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala 
hälso- och sjukvården. 

Elina Opasiak meddelar att Malmö lämnat in ett önskemål till vårdsamverkan skåne att 

ovanstående rutin behövs revideras då den är från 2007. Malmös förslag är att den ska delas 

upp till två dokument. Ett för Läkarmedverkan och ett för Rådgivning, Stöd och Fortbildning.  

Ärendet tas till Central tjänstemannaberedning och därefter åter till delregional 
tjänstemannaberedning. 

 

Efter att dokumenten är reviderade är förslaget att även innefatta Arbetsmarknads och 
socialförvaltningen, ASF för signering.  
 
 

8 Agenda Delregional samverkan Malmö 2022 

Vårterminen 2022 tar Region Skåne över ordförandeskapet och förslag på agenda innehåll 
diskuteras. Kristina Degerman kontrollerar tidigare minnesanteckningar med förslag. 

- Gemensam målbild för Nära Vård samt ytterligare presentation av aktiviteter 
föreslås. 
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9 Rapport från verksamheterna 
Verksamheterna rapporterar om deras respektive situation 
SUS har en väldigt ansträngd situation med bland annat ovanligt höga flöden av akut sjuka 
patienter, samtidigt är det en utmaning att komma ikapp det uppdämda vårdbehovet och ett 
intensivt arbete pågår inom samtliga verksamhetsområden. 
Branschrådet och primärvården informerar om det enorma trycket med vaccinationer att de 
är tungt belastade samt att det går mycket infektioner just nu. 
 

10 Övrigt 
Datum för vårens möten är satt till den 3 mars samt 19 maj 2022. 
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Lokal överenskommelse om samverkan gällande samarbete mellan Region Skåne 
och Malmö stad 
Åsa Lindberg och Christina Ek informerar om uppdraget att revidera ovan nämnda 
överenskommelse. Förslaget presenteras som bland annat innebär att två överenskommelser 
blir en, förslaget godkänns. 
Målgrupper, ärendegång/tidplan, mål och syfte samt identifierade utvecklingsområden 
presenteras. Nästa steg är att upprätta handlingsplaner inom respektive målgrupp. 
 

 


