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2022-10-11 

Nära vård samverkansforum HS-avtalet 

Minnesanteckningar 

Datum och tid: 2021-09-09, klockan 13.30-15.30 

Plats: Digitalt möte via MS Teams 

Närvarande: Malmö stad:  

Helen Martinsson, Avdelningschef Särskilt boende 

HVOF   

Anna Friberg, Avdelningschef Ordinärt boende 

HVOF 

Charlotte Widén Odder, Avdelningschef LSS 

Funktionsstödsförvaltningen  

Pia Hesselroth Tegel, Avdelningschef Hälsa och 

Förebyggande  

Sophia Pressinger, Avdelningschef FSF 

Antonia Bommarco, Enhetschef stöd och hälsa FSF 

Jens Westerlund, Avdelningschef Myndighet HVOF 

Sarah Negrén, MAS HVOF (ersätter Inger Sicke) 

Mia Svensson Burghard, MAR FSF  

Katarina Flyckt, MAS FSF 

Evelina Nilsson Harvey, HS koordinator HVOF 

Region Skåne (SUS):  

Kristina Degerman, Primärvården Malmö  

Pernilla Höiby, Sektionschef VE Geritrik SUS 
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1. Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar gås igenom och läggs till handlingarna. 

 

2. Hur ligger vi till i genomförandeplanen? 

Evelina Nilsson Harvey, Jeanette Hellberg och Eva Hansson 

Antal inskrivna per förvaltning: 

• HVOF Särskilt boende - 1092 

• HVOF Ordinärt boende - 323  

• FSF Särskilt boende -  4  

Sara Halldén, SUS 

Paulina Vastenberg, Samverkan vid utskrivning 

handläggare, SUS 

Jeanette Hellberg, Verksamhetschef Mobilt vårdteam 

 

Förhinder: 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

Elina Opasiak, Hälso- och sjukvårdsstrateg HVOF 

Inger Sicke, MAS HVOF 

Eva Hansson, Enhetschef FSF 

Ann-Charlotte (Lotta) Tengsmar, Enhetschef 

avancerad sjukvård i hemmet, Malmö 

Marit Bengtson, företrädare branschrådet   

Åsa Qvarsebo, Avdelningschef LSS 

Funktionsstödsförvaltningen  

Kristina Degerman, och Evelina Nilsson Harvey 
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• FSF Ordinärt boende – 17 

Pågår en diskussion mellan Regional Primärvård och FSF med att förbättra 

samverkan mellan vårdcentralerna och FSF särskilt boende. 

3. Hur har sommaren varit 

Jeanette Hellberg och Evelina Nilsson har gått ut med en utvärderingsenkät 

kring läkarstöd mobilt vårdteam, korttid och hemsjukvården. Jeanette 

sammankallar till ett möte när utvärderingen är sammanställd.  

Läkarbemanningen på korttiderna har inte varit optimal i sommar.                 

HVOF har ännu inte fått in svar från alla sektionschefer men generellt har det 

varit bra. 

SUS tufft läge med extremt mycket överbeläggningar. Men samverkan med 

kommunerna har fungerat bra. 

FSF SVU fungerat bra och det har varit både ett gott samarbete och klimat 

Primärvården har haft ett högt tryck både vad det gäller telefonin och även 

behov av läkartider. Sommarens vaccinationsuppdrag har flutit på bra.  

Paulina Vastenberg informerar om att ASIH tycker att samarbetet fungerat bra 

under sommaren. 

Alla enheterna beskriver ett ansträngt bemanningsläge under sommaren. 

 

4. Akut sjukhusvård i hemmet 

Evelina Nilsson Harvey och Sara Halldén 

Det startade upp den 7 juni. Namnet på teamet är Mobilt sjukhusteam Malmö. 

Den största andelen är infektionspatienter i behov av antibiotika. Patienterna är 

nöjda. 

Den 14 september kommer patienter med kommunala insatser att docka på. 

Uppstartsområdet är Bulltofta och planen är att alla områden i Malmö 

kommun ska ingå innan jul. 

Evelina är ute och informerar alla sektioner och professioner som blir berörda 

och mobila sjukhusteamet är inbjudna vid dessa tillfällen. 

5. Råd och stöd - pengarna 

Inkommit förslag ifrån MA inom området andningsvård.  
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Jeanette H får i uppdrag att starta en arbetsgrupp med Sara Halldén, 

Sara Negrén och en MAR. 

6. Mobilt vårdteam långsiktig och kortsiktig plan 

Charlotte Widén Odder berättade att avdelningscheferna planerar för en 

kortsiktig plan som innefattar att kommunen tar över bemanningen 

vardagkvällar och helger. Under den kortsiktiga planen sker kompetenshöjande 

insatser för alla kommunens sjuksköterskor. 

Primärvården ser över hur läkarstödet kan optimeras till kommunens 

sjuksköterskor. 

7. Införande för beredskap av anafylaxi. 

Evelina Nilsson Harvey, Kristina Degerman 

Utbildningen paketeras och informeras ut till verksamheterna under 

september. 

8. Nära vård 

Charlotte Widén Odder berättar att de planerade workshoparna under hösten 
kommer att ersättas av digitala inspirationsföreläsningar. Inbjudan kommer 
under nästa vecka. 

9. Övrigt 

Paulina informerar om att patienterna kan logga in i journalen och ta del av sin 

SIP 

Kristina D informera om att kommunen kan komma åt Primärvårdens digitala 
kunskapsbank för sjuksköterskor. Kommunen kommer åt sidan via PUE sida 
via Vårdgivare Skåne, Primärvårdens utbildningsenhet - Region Skåne 
(skane.se) alternativt använder denna direkt länk 
https://utbildningsportalenskane.luvit.se/extern/permalinks/opencourse/716
9 

 

10. Inbjudan kommer skickas ut av Elina O 

Mötestider för kommande möten: 

2021: 

10/11 kl. 13-15 

2022: 

12/1 kl. 13-15 

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/primarvardens-utbildningsenhet/?highlight=PUE
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/primarvardens-utbildningsenhet/?highlight=PUE
https://utbildningsportalenskane.luvit.se/extern/permalinks/opencourse/7169
https://utbildningsportalenskane.luvit.se/extern/permalinks/opencourse/7169
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9/3 kl. 13-15 

18/5 kl. 13-15 

 

 


