
 

1 
 

 

2022-10-11 

Nära vård samverkansforum HS-avtalet 

Minnesanteckningar 

Datum och tid: 2021-11-10, klockan 13.30-15.30 

Plats: Digitalt möte via MS Teams 

Närvarande: Malmö stad:  

Elina Opasiak, Strateg HVOF 

Helen Martinsson, Avdelningschef vård och omsorg  

boende  Särskilt boende 

Anna Friberg Avdelningschef vård och omsorg 

Ordinärt boende 

Pia Hesselroth Tegel, Avdelningschef Hälsa och 

Förebyggande   

Sophia Nordström, Avdelningschef 

Funktionsstödsförvaltningen  

Inger Siecke, MAS HVOF 

Evelina Nilsson Harvey, HS koordinator 

Elisabeth Friberg FSF 

Region Skåne (SUS):  

Kristina Degerman, Primärvården Malmö  

Pernilla Höiby, Sektionschef VE Geritrik SUS 

Marit Bengtson, företrädare branschrådet   

Paulina Vastenberg, Samverkan vid utskrivning 

handläggare, SUS 
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Jeanette Hellberg, Verksamhetschef Mobilt vårdteam 

 

Förhinder: 

 

 

Jens  Westerlund, Avdelningschef vård och omsorg 

Myndighet  

Sara Halldén, SUS 

Charlotte Widén Odder, Avdelningschef LSS 

Åsa Qvarsebo, Avdelningschef LSS 

Funktionsstödsförvaltningen  

Ann-Charlotte (Lotta) Tengsmar, Enhetschef 

avancerad sjukvård i hemmet, Malmö 

Mia Svensson Burghard, MAR FSF  

Katarina Flyckt, MAS FSF 

Vid protokollet:  

Elina Opasiak, och Evelina Nilsson Harvey 
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1. Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna 

2. Hur ligger vi till i genomförandeplanen? 

Evelina Nilsson Harvey, Jeanette Hellberg och Elisabeth Friberg 

Antal inskrivna per förvaltning: 

• HVOF Särskilt boende - 1081 

• HVOF Ordinärt boende - 323 

• FSF Särskilt boende –   

• FSF Ordinärt boende –  

 

3. Önskemål om samverkan kring patienter med 

demenssjukdom och deras anhöriga.  

Pia Hesselroth Tegel presenterar avdelning för Hälsa och Förebyggandes 

arbete med dagverksamhet för personer med demenssjukdom. PP bifogas 

minnesanteckningarna. 

Förslag att representant ifrån Hälsa och Förebyggande ska bjudas in till den 

regionala primärvårdens klustermöte för spridning av information samt 

etablera samarbete. 

Demensutskottet saknar fortfarande regional primärvårdsrepresentant. Kristina 

och Marit tar med sig behov av representant till primärvårdens klustermöte. 

4. Akut sjukhusvård i hemmet/ Mobilt sjukhusteam 

Evelina Nilsson Harvey delger att arbetet fortlöper, tidplanen är att samtliga av 

HVOF:s områden ska ha anslutit till teamet innan årets slut.  

Hittills har två patienter med kommunala insatser skrivits in.  

5. Råd och stöd – pengarna 

Jeanette Hellberg är ansvarig för arbetsgrupp Utbildning andningsvård. 

Målsättningen är att en digital föreläsning ska erbjudas kommunens 

legitimerade personal i januari/februari. 

Evelina Nilsson Harvey och Elisabeth Friberg kommer vid nästa möte att 

presentera enhetschefer HSL:s önskemål för kommande råd och stöd 

utbildningar.  
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6. Införande av beredskap för anafylaxi/ antibiotika i hemmet 

Inger Siecke meddelar att arbetsgruppen har tagit fram PM för behandling med 

intravenösa antibiotika inom kommunal hemsjukvård och denna kommer att 

redovisas för den regionala arbetsgruppen för antibiotika i hemmet den 9/12. 

Nästa styrgruppsmöte är planerat till januari då PM och andra dokument 

kopplat till administration av antibiotika ska vara klara. Nästa steg blir då en 

plan för implementering. 

7. Mobilt vårdteam långsiktig och kortsiktig plan: 

Beslut fattas att Kristina Degerman återigen 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. 

Denna arbetsgrupp ska bland annat att undersöka: 

• Frekvens av insatser (dag, kväll, natt, samt till vilken 

avdelning/förvaltning).  

• Bemanning  

• Samarbete och struktur mellan olika aktörer kopplat till teamet dag 

och jourtid 

• Arbetssätt och ansvarsfördelning (inom teamet med också kopplat till 

områdesansvarig personal).  

8. 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.  

9. Nära vård   

Elina Opasiak berättar att två inspirationsföreläsningar om Nära vård äger rum 

under hösten. Målgruppen är Malmös tre socialförvaltningar tillsammans med 

Region skåne (slutenvård, psykiatri, ASIH och den regionala primärvården). 

Till våren planeras det att anordnas workshops i syfte att öka kunskapen om 

vad omställningen till Nära vård innebär och tillsammans komma fram till en 

gemensam målbild för Malmö. Målgruppen kommer att vara : Chefer inom 

socialförvaltningarna Malmö stad, Skånes universitetssjukhus, Psykiatri Skåne 

och primärvården i Malmö. 
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10. Övrigt  

• Evelina Nilsson Harvey berättar att det råder skilda meningar i staden 

kring hur beställning av förbrukningsmaterial ska beställas mellan 

hemsjukvården och vårdcentraler. Diskussion om att X-listan behöver 

ses över.  

Elina tar med sig frågan till vårdsamverkan skåne.  

• Sophia Presinger lyfter frågan kring behov av informationsutbyte kring 

digitalisering kopplat till Nära vård mellan våra socialförvaltningar, 

stadskontoret och regionen. Elina tar frågan med sig till Dan Nilsson 

som är Malmös representant i SGD (skåne gemensam digitalisering). 

• Kristina Degerman redovisar vaccinationsarbetet i Malmö samt hur det 

fortlöper.  

 

 


