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Minnesanteckningar Tjänstemannaberedning till Centralt 
Samverkansorgan 8 december 2022  
  
För Region Skåne   För kommunerna  
Jolanda Van Vliet   Mats Renard  
Louise Roberts  Emelie Sundén   
Karin Torell    Anna-Lena Fällman  
Greger Linander  Emma Jansson  
Katarina Johnsson  Camilla Gärdebring 
Birgitta Ender   Eva Gustafsson  
Emma Borgstrand   Anne Wulf   
Lena Jeppsson   Maria Popoola   
 Kajsa Köllerfors   Håkan Strömberg 

Maria Ohlsson-Andersson  Inger Siecke 
Marie Borgand  Catharina Byström 
Annsofie Svensson     
    
Gäster: 
Gisela Lilja, Niclas Clausenborg  
 
Förhinder från Region Skåne: Thomas Persson, Ingrid Vesterberg, Marco Brizzi, Karin 
Ekelund 
Förhinder från kommunerna: Leena Berlin-Hallrup, Ewa Näslund 
 
  
Dagordning   
 
Information 
 

1 Delregionerna informerar  
Malmö 
Delregionala tjänstemannaberedningen har haft en workshop för att utveckla 
samverkan och tydliggöra uppdraget. Arbetet fortsätter in på 2023. 
Driver projektet ”Akutsjukvård i hemmet”. 
 
Mellersta 
Har haft diskussioner kring hur de kan jobba vidare med aktivitetsplanen. 
Processledaren med den kommunala primärvården som bas har besökt alla 
kommuner i delregionen. 
 
Nordost 
IHOPA är nu en etablerad arbetsform i Hässleholm för eventuell spridning till CSK. 
Rivö – risker i vårdens övergångar; gemensamma utbildningar. 
 
Nordväst 
Omtag kring strukturen i samverkansgrupperna.  
Landskrona/Svalöv – nytt projekt med samarbete primärvård, slutenvård och 
Landskrona/Svalöv.  
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Sydost 
Lokal aktivitet och handlingsplan.  
Processledaren med den regionala primärvården som bas har sagt upp sig.  
 
Sydväst 
Ny struktur för samverkan, involverar chefer i linjerna för att arbeta strategiskt och 
operativt.  

 
 

2 Regional samverkansgrupp Hälsa 
Jolanda Van Vliet  
Bildspel bifogas minnesanteckningarna. 
Förslag att starta en Regional Samverkansgrupp för Hälsa.  
Uppdrag:  
- Samordnad ingång och bereda ärenden.  
- Vad finns det för befintliga grupperingar som samverkar kring hälsofrämjande och 

förebyggande insatser.  
- Beskriva konsekvenser av inkluderande av hälsofrågor för struktur och 

sammansättning i dagens vårdsamverkansstruktur.   
- Aktivitets och tidsplan för hälsoarbetet med två särskilda fokus. 
 
Kräver samarbete; civilsamhället, skolan/elevhälsan osv. 
 
Ett beslutsärende på kommande möte 230117 gällande att starta en Regional 
Samverkansgrupp för Hälsa. 
 

 
3 Samverkan rehabilitering – projekt för att kartlägga      

svårigheter i flödet mellan rehabiliteringsinsatser  
Mats Renard och Gisela Lilja 
Bildspel bifogas minnesanteckningarna. 
Målet är att kartlägga svårigheter i flödet mellan olika rehabiliteringsinstanser och få 
en mer övergripande förståelse. 
Ett formulär är framtaget och kommer finnas tillgängligt på Vårdgivare Skåne den 
230201–230430. Utvärdering efter en månad och därefter återkoppling till Centralt 
samverkansorgan.  
Digital kick-off den 18 jan kl.13-14 samt den 24 jan kl.15-16. Informera om datum i 
vårdgivarnytt. Anmälan 18 jan samt Anmälan 24 jan  
Länken till formuläret kommer att läggas upp på Vårdgivare Skåne och även länkas 
från Vårdsamverkan Skånes sida. Frågeformulär - svårigheter i flödet mellan 
rehabiliteringsinstanser. 
 
 

4 Processledare 
Mats Renard och Jolanda Van Vliet 
Processledare är tillsatta, dock en vakans i sydost på regionsidan.  
Arbetar med framtagande av ett gemensamt informationsmaterial, kopplat till Nära 
Vård och till Aktivitets- och tidsplanen. Målgrupp för informationsmaterialet är 
regionalt och kommunalt anställda tjänstepersoner.  
Ett material som riktas mot politiken kommer att tas fram. 
Processledarna arbetar tillsammans med tjänstepersoner inom Region Skåne och de 
skånska kommunerna med att ta fram mätbara indikatorer. 

https://skåneskommuner.se/kalendarium/event/information-om-projekt-for-att-kartlagga-svarigheter-i-flodet-mellan-rehabiliteringsinstanser/
https://skåneskommuner.se/kalendarium/event/information-om-projekt-for-att-kartlagga-svarigheter-i-flodet-mellan-rehabiliteringsinstanser-2/
https://vardgivare.skane.se/supportsidor/formular/frageformular-avvikelser-rehabilitering/
https://vardgivare.skane.se/supportsidor/formular/frageformular-avvikelser-rehabilitering/
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Processledarna med den kommunala primärvården som bas är finansierade med 
statliga medel inom Överenskommelsen God och Nära vård, ej klart för 2023. 
De regionala processledarna är finansierade för hela 2023. 
 
 

5 Granskningsrapporten 

Mats Renard och Jolanda Van Vliet 
Den samlade bedömningen av granskningsrapporten visar följande: 
- Når inte de mål och syften som anges i avtalet 
- Avsaknad av en tydlig strategi 
- Uppföljningsansvaret har inte genomförts 
Inom ramen för Central tjänstemannaberedning kommer Region Skånes och 
respektive kommuns yttrande sammanställas och presenteras för Centralt 
samverkansorgan. Sammanställningen kommer även att kopplas till den aktivitets- 
och tidsplan som finns avseende nära vård inom ramen för Vårdsamverkan Skåne. 
 

 
6 Vägledning öppen och slutenvård 

 Annsofie Svensson och Anna-Lena Fällman 
 Ansvarsfördelning vid patients besök i öppen vård respektive under      
 slutenvårdsvistelse. 
 Enligt tidsplan skulle en slutredovisning presenterats i december men den är inte klar.     
 När den är klar ska den ut på remiss. En diskussion kring remissförfarandet sker på    
 kommande tjänstemannaberedning.  

 
 

7 Bemanningspersonal 
 Mats Renard och Jolanda Van Vliet 
 Hur kan vi ta ett gemensamt grepp kring detta? 
 I sydost pågår en kartläggning och resultatet återkopplas till   
 Tjänstemannaberedningen när det är klart.   
 FOU Sörmland följer på uppdrag av SKR upp kommunernas användning av    
 bemanningspersonal 2021 och 2022 och det vore önskvärt med en presentation   
 av den rapporten på en tjänstemannaberedning.  
 Punkten återkommer på kommande möte i central tjänstemannaberedning. 
 

 

8 X listan 
Anna-Lena Fällman och Annsofie Svensson 
Uppdrag i våras att fortsätta med X listan. Arbetet pågår och en rapport bör var klar 
Q1 2023.  
Skånes Kommuner ser att den behöver skickas ut på remiss. 
  

 
9  SGD – Uppföljning av handlingsplan 

Niclas Clausenborg 
Bildspel bifogas minnesanteckningarna. 
Förstärkt SGD med 2 representanter från elevhälsan, en från Lomma och en från 
Kristianstad. 
Sex insatsområden i handlingsplanen 2022–2023. 
Finns en lista på planerade aktiviteter för 2023.  
- Mina Planer är ett viktigt system mellan region/kommuner och kommun/kommun. 
- Få med Visam tjänsten i Mina Planer. 
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- Behöver ha ett avvikelsesystem för att fånga upp avvikelser.  
- Regionen använder Inera, säker videotjänst. Tittar på om kommunerna också kan 

använda den tjänsten för att samordna mellan alla tjänster. 
 
Arbetet pågår att ta fram en handlingsplan för 2024. SDK kommer att vara ett stort 
område. 
 

  

10 Samverkan vid utskrivning / inskrivning 
Mats Renard och Jolanda Van Vliet 
Förlängt tjänstemannaberedningsmöte den 17 januari för att diskutera utskrivning / 
inskrivning. Kom gärna med inspel! 
Plats: Elite Hotell Ideon.  
Glöm inte att anmäla er via länken Tjänstemannaberedning till Centralt 
Samverkansorgan - Skånes Kommuner (xn--skneskommuner-qfb.se) 

 
 

11 Vårdsamverkan Skånes hemsida 
Emelie Sundén och Louise Roberts 
Ny hemsida för Vårdsamverkan Skånes från årsskiftet 2022/2023 då den gamla är 
kopplad till KFSK. 
Önskemål att synliggöra tider för delregionala möten samt anteckningar. Skicka till 
Jill, jill.persson@skane.se 
  
 

12 Enkät expertstöd 
Emelie Sundén och Louise Roberts 
Är under produktion och kommer att skickas ut delregionalt. Önskvärt med många 
svar, därav en öppen enkät utan begräsningar.  

 
 

Beslut 
 

13 Verksamhetsberättelse Vårdsamverkan Skåne för 2022 
Mats Renard och Jolanda Van Vliet 
Beslut att ta fram en verksamhetsberättelse för Vårdsamverkan Skåne, innehållande 
en central del samt från arbetsgrupperna och delregionerna. 
 

 

 
 

 
Vid anteckningarna 
Jill Persson 

 
 

https://skåneskommuner.se/kalendarium/event/tjanstemannaberedning-till-centralt-samverkansorgan/
https://skåneskommuner.se/kalendarium/event/tjanstemannaberedning-till-centralt-samverkansorgan/
mailto:jill.persson@skane.se

