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2022-10-11 

Nära vård samverkansforum HS-avtalet 

Minnesanteckningar 

Datum och tid: 2021-05-12, klockan 13.30-15.30 

Plats: Digitalt möte via MS Teams 

Närvarande: Malmö stad:  

Elina Opasiak, Strateg HVOF 

Helen Martinsson, Tf Avdelningschef vård och 

omsorg Ordinärt boende  

Charlotte Widén Odder, Avdelningschef LSS 

Funktionsstödsförvaltningen ersätts tillfälligt av 

Antonia Bommarco.  

Sophia Nordström, Avdelningschef 

Funktionsstödsförvaltningen  

Åsa Qvarsebo, Avdelningschef LSS 

Funktionsstödsförvaltningen  

Inger Siecke, MAS HVOF 

Mia Svensson Burghard, MAR FSF  

Katarina Flyckt, MAS FSF 

Evelina Nilsson Harvey, HS koordinator 

Region Skåne (SUS):  

Kristina Degerman, Primärvården Malmö  

Pernilla Höiby, Sektionschef VE Geritrik SUS 

Sara Halldén, SUS 
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1. Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar gås igenom varpå följande lyfts. 

• PM för vårdcentraler – Evelina informerar att Vägledning för 

vårdcentraler angående läkarstöd vid samarbete hemsjukvård och vårdcentral 

har skickats ut till berörda och flera hemsjukvårdsområden och 

vårdcentraler har påbörjat användning av PM:et. Eva Hansson 

framför att FSF önskar att jobba på samma sätt för att få en 

jämlik vård och kunna erbjuda Mobilt vårdteam inom LSS 

boende. FSF för en dialog med primärvården kring detta. 

Paulina Vastenberg, Samverkan vid utskrivning 

handläggare, SUS 

Ann-Charlotte (Lotta) Tengsmar, Enhetschef 

avancerad sjukvård i hemmet, Malmö 

Jeanette Hellberg, Verksamhetschef Mobilt vårdteam 

 

Förhinder: 

 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

Marit Bengtson, företrädare branschrådet   

Åsa Jensen, Avdelningschef vård och omsorg 

Myndighet  

Sara Österberg, Tf Avdelningschef vård och omsorg 

Särskilt boende  

Pia Hesselroth Tegel, Avdelningschef Hälsa och 

Förebyggande  

 

Elina Opasiak, och Evelina Nilsson Harvey 
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• SVU - Återkoppling angående 

kommunikationsinsatser/checklista om samverkan vid 

utskrivning (SVU). Evelina meddelar att arbete pågår. 

• Återkoppling – utskott demens 

Förtydligande: Demensutskottet får ett fortsatt uppdrag att samverka/nätverka 

kring demens. Kristina Degerman får i uppdrag att anmäla in 

primärvårdsrepresentant till Annika K Larsson. 

 

2. Hur ligger vi till i genomförandeplanen? 

Evelina Nilsson Harvey, Jeanette Hellberg och Eva Hansson 

Antal inskrivna per förvaltning: 

• HVOF Särskilt boende - 1064 

• HVOF Ordinärt boende - 297  

• FSF Särskilt boende –  4  

• FSF Ordinärt boende – 17 

Kristina Degerman lyfter frågan om: Framtida behov, tillgänglighet och 

eventuell utökning av Mobilt vårdteam? Beslut fattas efter att samtliga parter är 

överens om att en arbetsgrupp behöver etableras skyndsamt för att utreda 

frågan. Helen M och Charlotta W O anmäler in deltagare till Kristina 

Degerman senast 27/5.  

 

3. Samverkansrutin ASIH/Malmö stad 

Katharina Flykt meddelar att arbetet är igång. Arbetsgruppen har identifierat 

att Överenskommelse om palliativ vård i Skåne är från 2009 och har ett stort behov 

av att uppdateras. Elina O får i uppdrag att lyfta detta centralt. Diskussion 

kring sommarbemanning och remisshantering. Frågan kommer lyftas 

delregionalt.  

Arbetsgruppen kommer arbeta vidare med Samverkansrutinen ASIH Malmö stad 

med målsättning att vara klara innan sommaren. 

Ann-charlotte T får i uppdrag att göra en dragning av pågående arbete med 

Samverkansrutinen ASIH Malmö stad för Nätverksgrupp för samverkan vid 

utskrivning mellan region Skåne och kommunerna i sydväst. 
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4. Lokal beredningsgrupp till                                      

Samverkansforum Nära vård HS-avtalet 

Evelina Nilsson Harvey och Jeanette Hellberg 

Inget att delge.  

5. Råd och stöd - pengarna 

• Utbildning anafylaxibehandling är under framtagande. En 

arbetsgrupp är etablerad. Utbildningen i anafylaxibehandling 

kommer att vara digital och är färdig att publiceras innan 

sommaren. I utbildningspaketet ingår också praktisk handledning 

av primärvårdsläkare till kommunens sjuksköterskor. Detta 

planeras till hösten i samband med vaccinationsstart.  

• Återkoppling av Året med Covid  

• Förslag på nya Råd och stöd utbildningar höst 2021 och vår 2022 

ska inkomma vid nästa möte  

6. Införande för beredskap av anafylaxi. 

Se punkt 5. 

En arbetsgrupp är etablerad med representation från regional och kommunal 

primärvård Malmö. Den regionala primärvården ansvarar för framtagande av 

PM Anafylaktiska reaktion (vuxen) i kommunal hemsjukvård. 

De kommunala primärvårdsrepresentanterna bestående av MAS HVOF/FSF 

samt strateg och HS-koordinator ansvarar för framtagande av Checklista för 

beredskap av läkemedel inför insatser som kan medföra anafylaktisk reaktion. 

Beslut fattas om att arbetsgruppen får ett fortsatt uppdrag under hösten att ta 

fram PM och checklista för behandling med intravenösa antibiotika inom 

kommunal hemsjukvård. 

Dialog om att arbetsgruppen behöver utökas med enhetschefer från berörda 

verksamheter för att säkra införandet av intravenös antibiotika inom 

kommunal hemsjukvård. Ec kommer att kallas till arbetsgruppen till hösten. 

Inget beslut fattas om när införandet av behandling av intravenös antibiotika 

inom kommunal hemsjukvård kommer att ska ske, men enighet råder om att 

det inte är lämpligt under hösten då vaccination utan läkarmedverkan kommer 

att påbörjas.  
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7. Akut sjukhusvård i hemmet 

Evelina Nilsson Harvey och Sara Halldén  

Projektet har startats upp igen. Planerat införande för regional och kommunal 

primärvård sker september 2021.  

 

8. Nära vård 

Elina meddelar att workshop Nära vårdomställning för chefer och ledare (ASF, 
FSF, HVOF, primärvården Malmö, slutenvård och psykiatri) planeras under 
hösten. Nära vård samverkansform och HS-avtalet är först ut. Vid detta tillfälle 
kommer samverkansforum utökas med samtliga MAS/MAR representanter. 

 

9. Tekniska lösningar Nära vård 

Jeannette H berättar om ett planeringsverktyg som skulle kunna vara intresse 

för HVOF/FSF. Sofia P får i uppdrag att ta frågan vidare.  

10. Övrigt – Workshop gällande Nära vård 

Inbjudan kommer skickas ut av Elina O 

Mötestider för kommande möten: 

2021: 

8/9 kl. 13-16 Workshop 

10/11 kl. 13-15 

2022: 

12/1 kl. 13-15 

9/3 kl. 13-15 

18/5 kl. 13.15 

 

 


