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 Tjänstemannaberedning till Delregionalt 
samverkansorgan  

Mötesanteckning 

Sammanträdesdatum 2021-09-16 

Plats Teams  

Ordförande                                  Britt-Marie Pettersson, Malmö stad ASF 

 

Deltagare Katharina Borgström, SUS 
Hans Brauer, Psykiatrin Malmö  
Kristina Degerman, Primärvården 
Katarina Johnsson, SUS 
Fredrik Löfgren, BUP 
Maria Ohlson-Andersson, Primärvården  
Elina Opasiak, Malmö stad  
Britt-Marie Pettersson, Malmö stad ASF 
Ingrid Vesterberg, ASIH   
Maria Ohlson-Andersson, primärvården 
 

Adjungerade Charlotta Rosing, Malmö stad 
Charlotte Widén Odder 

Frånvarande  Gisela Öst, Malmö stad HVOF 
Carina Tempel, Malmö stad  
Marit Bengtson, Branschrådet 
 

1. 

 

Genomgång minnesanteckningar från 2021-03-19 
 

2. 

 

 

 

 

Minnesanteckningar från nätverk på uppdrag av Tjänstemannaberedningen för DS 
 

- Nätverksgrupp SVU mellan Region Skåne och kommunerna i sydväst  
- Samverkansforum för psykisk hälsa 
- Samverkansforum HS-avtalet  

 
Ovanstående nätverks minnesanteckningar kommer att bifogas minnesanteckningen 
Tjänstemannaberedning för DS. 
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3. 

 

 

Hur ligger vi till i genomförandeplan HS-avtalet 
Föredragande: Elina Opasiak 

• HVOF Särskilt boende - 1092 

• HVOF Ordinärt boende - 323  

• FSF Särskilt boende -  7 

• FSF Ordinärt boende – 23 

Under våren har HVOF tillsammans med KEFU (Ekonomihögskolan vid Lunds universitet) 
genomfört en studie: Skillnad i resursanvändning mellan inskrivna och icke inskrivna i Mobilt 
vårdteam (MVT). 
 
En pilotstudie genomfördes på 20 individer (februari 2020) och 200 individer i huvudstudien 
(våren 2021). Rapporten/Studien ska vara klar 30/9- 2021. 
 
Dialog/Förslag: Rapport/studie Skillnad i resursanvändning mellan inskrivna och icke inskrivna i 
Mobilt vårdteam (MVT) ska (om möjligt) presenteras vid nästa delregionala 
tjänstemannaberedning.   

4. 

 

Nuläge Covid-19 
Föredragande: Katarina Johnsson och Maria Ohlson Andersson 
Statistik från regionens covidsida presenteras. 
Dialog om lättade restriktioner from den 29 september som innebär att Folkhälsomyndigheten 
tar bort det allmänna rådet om att arbeta hemifrån. Hemmajobbare ska kunna återgå till kontoret 
på ett tryggt och säkert sätt. Diskussion kring hur planen för respektive verksamhet ser ut för att 
återgå till kontoren på ett sätt som inte bidrar till smittspridning. 
 

5. 
 

Egenvård HVB 
Föredragande: Charlotta Rosing och Kristina Degerman 
PP- presentation bifogas. 
En arbetsgrupp är etablerad för att se över samverkan mellan Avenboken och primärvården. 
Diskussion om att beroendecentrum behöver involveras i större utsträckning. Charlotta Rosing 
och Kristina Degerman får i uppdrag att bjuda in BCM till arbetsgruppens nästa möte för fortsatt 
dialog kring framtida samarbete. 

6. 

 

 

God och Nära vård: Aktivitetslista och gemensam målbild  
Föredragande: Elina Opasiak, Kristina Degerman, Katharina Borgström, Charlotta Rosing,  
Charlotte Widén Odder 
Aktivitetslista bifogas i minnesanteckningarna. 

7. 

 

Hur har samverkan under sommaren fungerat 
Föredragande: Paulina Vastenberg (Sus) och Sofie Westlund (HVOF) 
PP bifogas i minnesanteckningarna. 
Nätverksgrupp SVU mellan Region Skåne och kommunerna i sydväst får i uppdrag att se över de 
delar som ej fungerat i samverkan under sommaren samt ta fram åtgärdsförslag. Representanter 
ifrån nätverket kommer att bjudas in till Tjänstemannaberedning för DS under våren för 
presentation av åtgärdsförslag/åtgärder inför sommaren 2022. 
-Paulina Vastenberg informerar att SIP nu finns tillgänglig via 1177. 
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8. 

 

 

Agenda Delregional samverkan Malmö ht 2021 
 
Provtagning Covid-19 Kryddgården 
Föredragande:  
Marianne Alanko Blomé 
Biträdande smittskyddsläkare 
Hospitering Nära Vård-resan 
Föredragande: 
Pia Nilsson 
Enhetschef strategiska avdelningen, HVOF 
Akut sjukhusvård i hemmet 
Föredragande: 
Oscar Hammar, Verksamhetschef VO Akut och internmedicin SUS 
Sara Halldén, Sektionschef, VO Akut och internmedicin SUS, medicinskt ansvarig i projektet 
Riktade hälsosamtal för 40-åringar 
Föredragande: 
KC Levnadsvanor o sjukdomsprevention Malmö: 
Malin Skogström, allmänläkare, enhetschef 
Ena Thomasson, strateg analys och uppföljning, leg dietist 
Johanna Jaran, fysioterapeut, processledare 
Emma Appell, sjuksköterska, processledare 
 

9. 

 

 

 

Mobilt vårdteam långsiktig och kortsiktig plan.  
Föredragande: Kristina Degerman och Elina Opasiak 

HVOF och FSF planerar för en långsiktig och kortsiktig plan kring kompetens och 

bemanning av Mobilt vårdteam. Den kortsiktiga planen innefattar att kommunen ser över en 

ökad tillfällig bemanningen av sjuksköterskor i Mobilt vårdteam vardagkvällar och helger. 

Under den kortsiktiga planen sker kompetenshöjande insatser för alla kommunens 

sjuksköterskor. 

Primärvården ser över hur läkarstödet kan optimeras till kommunens sjuksköterskor. 
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10. 

 

Rapport från verksamheterna 
FSF: Ansträngt men stabilt 
Palliativ vård och ASIH/SydVäst: Sommaren har varit bra, trots brist på sommarvikarier. 
Rapporterats en god samverkan med Malmö stad.  
Byte har skett på verksamhetschefspost, från den 15/9 är Ann-Charlotte Tengsmar Tf 
verksamhetschef för Palliativ vård och ASIH/SydVäst. 
BUP: Stort inflöde av nya patienter till verksamheten, svårt att klara tillgängligheten. Oklart 
vad den ökande ohälsan beror på men sannolikt syns en effekt av pandemin. 
Akutavdelningen har varit hårt belastad under sommarmånaderna med överbeläggningar 
som följd. 
SUS: Sommaren på Sus klarades av tack vare att pandemiläget var lugnt under 
sommarmånaderna. Trycket på övriga vårdplatser var otroligt högt och är så fortfarande. Nu 
är utmaningen att komma ikapp det uppdämda vårdbehovet och ett intensivt arbete pågår 
inom samtliga verksamhetsområden. 
ASF: Informerar om en positiv utveckling inom försörjningsstöd. Fler malmöbor är 
självförsörjande genom arbete och/eller studier. 
”Vi ser en ökning av våld i nära relationer.” 
PV: Under sommaren har det varit högt tryck i telefonerna och behov av läkartider. 
Primärvården planerar nu för att ta över vaccinationsuppdraget från de upphandlade 
enheterna beträffande Covid-19 och den årliga influensavaccineringen 
Psykiatrin: Lugn sommar, mycket svårt med att rekrytera sjuksköterskor. 
Nu produktion som innan pandemin  
HVOF: Stabilt, flera olika utvecklingsområden/arbeten som pausats under coviden är nu 
igång. 
 

11. 

 

Övrigt  
- Datum till våren: Elina kommer att skicka ut en Doodle 

 

 


