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Minnesanteckningar Tjänstemannaberedning till Centralt 
Samverkansorgan 10 november 2022  
  
För Region Skåne   För kommunerna  
Jolanda Van Vliet   Mats Renard  
Louise Roberts  Emelie Sundén   
Karin Torell    Anna-Lena Fällman  
Greger Linander  Emma Jansson  
Thomas Persson  Leena Berlin-Hallrup  
Birgitta Ender   Eva Gustafsson  
Emma Borgstrand   Anne Wulf   
Lena Jeppsson   Maria Popoola   
Kajsa Köllerfors   Håkan Strömberg 

Marco Brizzi   Inger Siecke 
Marie Borgand  Therese Friberg, processledare SO 
Katarina Johnsson 
Ingrid Vesterberg 
    

 
Förhinder från Region Skåne: Maria Ohlsson-Andersson, Karin Ekelund, Annsofie Svensson  
Förhinder från kommunerna: Catharina Byström, Camilla Gärdebring, Ewa Näslund 
 
  
Dagordning   
 
Information 
 

1 Delregionerna informerar  
Nordväst 
Planerar in ett möte i början på 2023 för fortsatta diskussioner kring ledning och 
styrning.  
Ser gärna en dialog kring hyr/bemanningspersonal. 
Landskrona-projektet fortlöper. 
Finns en önskan om en samlad central bild över arbete/aktiviteter osv.  
 
Mellersta 
I kommunerna Burlöv, Höör, Lomma och Lund har det genomförts arbete utifrån 
aktivitets- och tidsplanen. 
Pågår slutliga intervjuer för regional processledare. 
Bemanningssjuksköterskor är en stor fråga vilket bekräftas av delregion Malmö.  
 
Presentation ”Styrgruppsmöte omställning akutflöde” bifogas minnesanteckningarna.  
 
Sydväst 
Delregion sydväst tar små steg framåt.  
Från sjukhusperspektivets sida finns projekt över gränssnittsytor (kommun och 
primärvård) för att kvalitetssäkra utskrivningsflödet samt introduktionspaket för 
nyanställda. Dialog med kommun och primärvård för att få rätt vård på rätt nivå.  
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Den mobila stödverksamheten finns men är begränsad i sin omfattning men med 
hopp om att den kan växa. 
I delregion sydväst finns nu processledare från både region och kommun. 
 
Sydost 
Har börjat skissa på en lokal aktivitetsplan. Bra kontakt med processledaren.   
Önskvärt att följa nyckeltal för att få koll på framåtrörelsen. 
IHOPA projektet i samarbete med Skurups kommun börjar komma igång. 
Sydost har också pratat om bemanning. Konkurrerar verksamheter med varandra? 
I delregion sydost är processledare klara från både region och kommun 
 
Nordost 
Arbete pågår och en del av det arbete som är på gång återkommer nordost med.  
I delregion nordost är processledare klara från både region och kommun.  
 
Malmö 
Delregion Malmö har haft en workshop med tjänstemannaberedningen – omtag kring 
strukturer och arbetsgrupper. Det pågår ett arbete för att få igång mer arbete kring 
Vårdsamverkan. 
 
Gemensam reflektion: 
För jämlik vård i Region Skåne viktigt att lyfta framgångsrika projekt för spridning. Det 
finns ingen struktur för spridning av positivt arbete i regionen.   
Processledarna är ett viktigt stöd för en gemensam bild i regionen.  

 
 

2 Aktivitets- och tidsplan – Kompetenssamverkan 

a. Inventering av behov av stödfunktioner på primärvårdsnivå (kommun 
och vårdcentral) 
Emelie Sundén och Louise Roberts 
Det ska göras en inventering, med hjälp av enkät, av vilka behov av 
stödfunktioner som finns. Enkäten är kopplat till både tidsplanen, 
handlingsplanen och omställningen till God och nära vård. Syftet är att samla 
in en bredd i svaren.   
Reflektioner på enkäten: 
- Vem ska svara på enkäten?  
- Vad betyder ordet stödfunktioner? Det kan vara otydligt. 
- Vad är syftet? Önskar mer inramning.  
- Kan bli för stor bredd i svaren. 
- Syftet står i texten men kan tydliggöras mer. 

 
Ett separat utskick görs till tjänstemannaberedningen för möjlighet att 
inkomma med synpunkter.  

 
b. Uppdrag tas fram för att utreda förutsättningarna att bilda en plattform 

för kompetenssamverkan 
Mats Renard och Jolanda Van Vliet 
Om det finns intresse av att vara med i dialogen som planeras dec/jan så 
skicka ett mail till Mats Renard mats.renard@skaneskommuner.se eller 
Jolanda Van Vliet Jolanda.VanVliet@skane.se  

 

 
 

mailto:mats.renard@skaneskommuner.se
mailto:Jolanda.VanVliet@skane.se
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3 Information från möte i Centralt samverkansorgan 2022-10-21 
Mats Renard och Jolanda Van Vliet 
Sammanfattningen är att Centralt Samverkansorgan önskar fler nyckeltal för att 
kunna följa processer samt att det önskas tydligare uppföljningar. 
AU jobbar vidare med frågorna. 

 

4 Processledare 
Mats Renard och Jolanda Van Vliet 

a. Gemensamt informationsmaterial 
- Presentation 
- Film 
- Vårdsamverkan Skåne – tydliggöra förflyttningen och tidsplanen. 
Materialet har fokus på handlingsplanen men både film och presentation ska 
kunna användas i bredare spridning.  
 

b. Nuläge tillsättning 
Det är några delregioner som inte är klara men dessa är på gång med 
tillsättning. 
Det har planerats in fyra avstämningar per delregion 2023. Samtliga 
delregioner har avstämningar samma vecka för att möjliggöra en 
sammanställd bild. 
Månadsvis avstämningar med processledarna. Därefter återkoppling till 
Central tjänstemannaberedning. 
Avstämning processledare den 28 nov då fokus kommer att vara en 
gemensam mall för uppföljning.  

 

5 Mötestider 2023   
 Mats Renard 
Mötestiderna som är utskickade bokas in, förutom den 18 januari där nytt datum 
kommer att skickas ut.  
Mötestider för Centralt Samverkansorgan lyftes för kännedom. Möten är inplanerade 
3 feb, 31 mars, 26 maj, 15 sept, 27 okt, 8 dec. 

 

6 Utredning för jourverksamhet av hjälpmedelsservice 
 Mats Renard 
Återrapport till nämnden den 2022-12-14. Bred samsyn kring att kommunerna i 
Skåne inte bedömer samarbete avseende jourverksamhet för hjälpmedelsservice 
vara aktuell.   

 

7 Delregionala minnesanteckningar, mötesdatum för 2023 m.m. 
 Mats Renard 
För att hålla hemsidan Vårdsamverkan Skåne aktuell är det önskvärt att skicka in 
minnesanteckningar, mötesdatum osv. Jill Persson ansvarar för uppdateringar 
jill.persson@skane.se  

 

8 Ärendegång samverkansstruktur centralt och delregionalt 
Mats Renard 
Viktigt att etablerad och fastställd samverkansstruktur följs. 
I del C i HS-avtalet står vad som gäller.  
 

mailto:jill.persson@skane.se
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9  Regional samverkansgrupp habilitering 

 Mats Renard och Jolanda Van Vliet 
 Klart med nomineringar från Region Skåne samt från det kommunala perspektivet.  
Uppstartsmöte i mitten av januari 2023. 

  

10 Regional samverkansgrupp rehabilitering 
Mats Renard 
Jobbar vidare med kartläggning. Gruppen har regelbundna möten. 
Fortsatt undersökning kring om Regional samverkansgrupp rehabilitering kan bli en 
LAG. Viktigt att säkra upp den kommunala biten i gruppen. 
Fortsatt återkoppling på kommande tjänstemannaberedning. 

 
 

Dialog 
 

11 Aktivitets- och tidsplan – Regional samverkansgrupp Hälsa 
Jolanda Van Vliet 
Bifogar visat bildspel med anteckningarna. 
Reflektioner uppkom att det är viktigt med grupperingar för spridning samt att knyta 
ihop kommunerna och Region Skåne med allt arbete som görs. 
Lärandeprocessen är viktig. 
Viktigt med en struktur för ett samlat Skåne – en övergripande gruppering. 
Inkom med fler synpunkter till Jolanda Van Vliet, Jolanda.VanVliet@skane.se 
 
Målsättning att arbetet kan komma igång i april 2023.  
 

12 Läkaravtalet 
Mats Renard och Jolanda Van Vliet 
Tydliga signaler kommer från kommunerna gällande hur läkarmedverkan kan 
förbättras i avvaktan på att avtalet är på plats. 

 

13 Uppdatering vägledning 
Mats Renard 
Vägledningar framtagna inom ramen för Vårdsamverkan Skåne gäller årsvis och 
behöver ses över/revideras senast 2022-12-31. 

 

14 Samverkan vid utskrivning 
Mats Renard och Jolanda Van Vliet 
Det finns en bred samsyn kring att ha ett separat möte i tjänstemannaberedningen 
kopplat till hur inflödet hanteras. Det är en viktig fråga som behöver hanteras separat. 
AU tar detta med sig och återkommer.  
 
Nyttig film av Malmö  
Säker utskrivning (brightcove.net) 

 
 
 
 
 
 

mailto:Jolanda.VanVliet@skane.se
https://players.brightcove.net/3193745440001/b859b2ab-6e32-4a70-a0dd-ee8b2ca7bb94_default/index.html?videoId=6312084428112
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15 Övrigt  
Webbsändning 6 dec 10.30-12. Civilsamhällets roll för hållbarhet och hälsa. 
Fler kan mer - civilsamhällets roll för hållbarhet och hälsa - Mötesplats social 
hållbarhet (folkhalsomyndigheten.se) 
 
Fysisk internationell konferens i Malmö 14–16 juni: Advancing social services. The 
role of technology in promoting autonomy and social inclusion. 
ESSC – European Social Services Conference (essc-eu.org) 
Kommer med all sannolikhet finnas en session om digitaliseringens roll i 
omställningen till Nära Vård. Skicka gärna in goda exempel från Skåne. 

 

 

 
Vid anteckningarna 
Jill Persson 
 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/aktuellt/fler-kan-mer---civilsamhallets-roll-for-hallbarhet-och-halsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/aktuellt/fler-kan-mer---civilsamhallets-roll-for-hallbarhet-och-halsa/
https://essc-eu.org/

