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 Tjänstemannaberedning till Delregionalt 
samverkansorgan  

Mötesanteckning 

Sammanträdesdatum 2021-06-03  

Plats Teams  

Ordförande                                  Kristina Degerman, primärvården 

Deltagare Marit Bengtson, Branschrådet  
Katharina Borgström, SUS 
Hans Brauer, Psykiatrin Malmö  
Katarina Johnsson, SUS 
Elina Opasiak, Malmö stad  
Carina Tempel, Malmö stad 
Britt-Marie Pettersson, Malmö stad 
Charlotta Widén Odder, Malmö stad 
Gisela Öst, Malmö stad 

Adjungerade Ek Christina, Malmö stad 
Lindberg Åsa, Malmö stad 
Nilsson Pia, Malmö stad 
Rosing Charlotta, Malmö stad 
 

Frånvarande  Maria Ohlson-Andersson, Primärvården  
Jenny Hägerklint, Malmö stad   
Fredrik Löfgren, BUP 
Ingrid Vesterberg, ASIH   
 

1. 

 

Genomgång minnesanteckningar från 2021-03-19 
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2. 

 

 

 

 

Minnesanteckningar från nätverk på uppdrag av Tjänstemannaberedningen för DS 
 

- Nätverksgrupp SVU mellan Region Skåne och kommunerna i sydväst (210414, 210512 
samt 2 bilagor) 

- Samverkansforum för psykisk hälsa (210526 samt 2 bilagor) 
- Samverkansforum HS-avtalet (bilaga) 

 
Föredragande: Kristina Degerman 
Dialog av punkter från minnesanteckningarna.  
Serviceresor önskar ett forum/samarbetspartner hos Malmö stad för att i utvecklingen av deras 
system ha med kommunens behov. Avvaktar möte som Katharina Borgström och Pia Nilsson har 
med Serviceresor 11/6.  
 
I efterhand rapporteras följande: 
Vid möte 11/6 diskuterades problemet med att serviceresor ofta är försenade och vilka problem 
det ställer till med för mottagaren. I det här fallet gällde det korttidsboenden i Malmö stad. 
Problemet har också lyfts från Sus verksamheter där förseningar med serviceresor ibland 
resulterar i extra vårddygn, vilket är ett bekymmer med den stora bristen på vårdplatser. 
Deltagare på mötet var Malmö stad, Serviceresor och Sus. Mötet resulterade i att vi bildar en 
arbetsgrupp med samtliga representerade i syfte att kartlägga hela processen, identifiera 
problemområden och gemensamt förbättra processen. Ett möte i arbetsgruppen är bokat före 
midsommar. Uppföljning i början av höstterminen. 
 

3. 

 

 

Hur ligger vi till i genomförandeplan HS-avtalet 
Föredragande: Elina Opasiak 
 
FSF: 17 i OBO och 4 i LSS-boende  
HVOF: 297 i OBO och 1064 i SÄBO 
 

4. 

 

Nuläge Covid-19 
Föredragande: Katarina Johnsson  
Statistik från regionens covidsida – nedåtgående trend just nu. 
 

5. 

 

Lägesrapport LÖK Psykiatri 
Föredragande: Christina Ek, Åsa Lindberg (bilaga) 

6. 

 

 

God och Nära vård: Aktivitetslista och gemensam målbild  
Föredragande: Elina Opasiak, Kristina Degerman, Katharina Borgström, Pia Nilsson 
 

- Aktivitetslista (bilaga) 
- Hospiteringsprojektet (Patientens resa), föredragande Pia Nilsson (bilaga) 

Ej helt klart, nästa möte 16/6 
- Inbjudan Workshop Nära vård (bilaga) 

5 tillfällen i höst  
Diskussion om finansiering av workshopen.  
Hans Brauer lyfter att det finns stimulansmedel kvar som eventuellt kan användas. 
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7. 

 

Planering sommar/bemanning 
Föredragande: Kristina Degerman, Elina Opasiak 
 
Samma utmaningar varje sommar, vi behöver följa rutinerna. 
 
Lägesrapport verksamheterna: 
KD, PV: KHM ändrar öppettider from 210614. 17.00 – 21.00 vardagar och 10.00 -21.00 lö, sö 
helgdag 
GÖ, HVOF: Extra tufft i år med sjuksköterskebemanning. 
KJ, SUS: Läget är väldigt ansträngt, pga högt tryck på akuten, uppskjuten vård, semester. 
MB, Capio: Sliten bemanning som hos alla andra, enormt tryck in. 
HB, psykiatrin: Håller med, extra tufft i år med sjuksköterskebemanning. 
BMP, soc.: Olika konsekvenser av pandemin; LOB minskat dramatiskt, fortsatt ökning av 
orosanmälningar barn och unga, behov av försörjningsstöd minskar, fler arbetstillfällen än vad 
som befarats innan, psykisk ohälsa har ökat. 
 

8. 

 

 

Agenda Delregional samverkan Malmö ht 2021 
 
Aktivitetslistan – Elina Opasiak: Handlingsplan klar 
Samverkan kring hjälpmedelsfrågorna – Charlotta Widen Odder: Kompetensen hos våra 
syninstruktörer kan kompletteras för att täcka hörselförbundets önskemål om att kunna serva, 
träna och informera om hörselnedsättningar och hjälpmedel. Behöver ej tas upp i Delregional 
samverkan då detta återkopplats till frågeställare. 
Samverkan psykisk hälsa – Christina Ek, Åsa Lindberg: Lägesrapport LÖK Psykiatri 
Hälsosamtal 40-åringar – Kunskapscentrum (Kristina Degerman) 
 

9. 

 

 

 

Kväll- och Helgbilen 
Föredragande: Kristina Degerman 
En arbetsgrupp har startats med deltagare från primärvården, kommunen, och det mobila 
vårdteamet för att se hur vi vidareutvecklar samarbetet. Inga förändringar kommer att 
genomföras under sommaren. 
 

10. 

 

Rapport från verksamheterna 
Se punkt 7. 
 

11. 

 

Övrigt  
- Datum till hösten: 20210929 

 
- Den 15 juni är planen att Central tjänstemannaberedning Skåne ska fastställa 

handlingsplan och målbild för Nära vård Skåne. Denna kommer att skickas in 30 
september till SKR.  
Handlingsplan kommer att skickas på remiss till varje delregion på mån 31/5. ( Vi behöver 
ta ställning i vår delregion kring Skånes handlingsplan och komma med feedback) 
 

 

 


