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Nätverksgrupp för samverkan vid utskrivning mellan Region Skåne, Malmö Stad och kommunerna i 

Sydväst, medverkande 

 Malmö Stad och kommunerna I Sydväst 

 Region Skåne: Primärvård SUS och Sydväst 

 Region Skåne: Skånes universitetssjukhus 

 Region Skåne: Psykiatrin, Skånevård Sund 

 

Uppdrag: 

Arbetar på uppdrag av Tjänstemannaberedning för delregional samverkan Malmö. 

 

Övergripande syfte och mål 

Nätverkssamarbetet syftar till att säkra en god, effektiv och säker vård, oavsett var i vårdkedjan patienten 

befinner. Målet är att skapa god samverkan kring patienter både i Samverkan vid utskrivningsprocessen 

och i SIP-processen. Genom att utbyta information, dela kunskap och erfarenhet kan kompetensen 

utvecklas inom respektive organisation, vilket förväntas leda till ett förbättrat samarbete och en bättre 

följsamhet till rådande rutiner. En annan viktig uppgift för nätverksgruppen är att följa utvecklingen av 

nyheter inom området och verka för att förmedla dessa ut i verksamheterna. 

 

Uppgifter: 

Informera varandra om nuläget i de olika verksamheterna. Följa upp att samverkansprocessen kring 

patienter vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård sker i enlighet med aktuella bestämmelser och 

föra upp principiella frågor till diskussion. Följa upp att SIP-processen sker i enlighet med aktuella 

bestämmelser och föra upp principiella frågor till diskussion. Diskutera avvikelser och föreslå åtgärder för 

att förhindra att det sker igen samt vid behov initiera förändringar.   



 

 

Mandat: 

Att vid behov utforma förslag med syfte att säkerställa en god vård för patienten och underlätta, 

förtydliga och säkra gällande riktlinjer för personalen. Förslagen ska gå till aktuella kommuners medicinskt 

ansvariga för genomgång och sedan till Tjänstemannaberedning för delregional samverkan i Malmö, som 

vid behov beslutar om ev. vidarebefordran till Förvaltningsgrupp SVU/SIP. 

För att delge minnesanteckningar och beslut till berörda parter inom Malmö Stad, Kommunerna i Sydväst 

och Region Skåne, används en gemensam sändlista. Minnesanteckningar ska tillställas 

tjänstemannaberedningen för delregional samverkan Malmö samt Sydväst. Representanterna i 

nätverksgruppen ansvarar för att sprida till dem man företräder.  

 SVU-koordinator SUS Malmö ansvarar för att minnesanteckningar förs samt att dessa meddelas 

Nätverksgruppens medlemmar. 

 Deltagare från primärvården ansvarar för att vidarebefordra inom sina verksamheter. 

 

Mötesfrekvens: 

En gång i månaden, sommarmånaderna undantagna. 

 

Nätverksgruppsmedlemmar: 

För Region Skåne medverkar representanter för: 

Närvård, Skånes Universitetssjukvård 

Primärvård, Skånevård Sund (inriktning delregion Sydväst) 

Psykiatrin, Skånevård Sund 

ASIH i Malmö, Skånevård Kryh 

Läkare, Skånes Universitetssjukvård 

Områdeschef, Skånes Universitetssjukvård 

Enhetschef för rehabilitering, Skånes Universitetssjukvård 

SVU-koordinator, Skånes Universitetssjukvård 

 

För kommunerna medverkar representanter för: 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, Malmö Stad 

Myndigheten, Malmö Stad 

Enhetschef för hemsjukvården, Malmö Stad 



 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Malmö Stad 

HS-koordinator, Malmö Stad 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Sydväst (Svedala, Vellinge och Trelleborg) 

 

Sammankallande: 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Delregionalt område Sydväst 

 

 

 

 

 


