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Genomgång minnesanteckningar från 2022-03-03 
 
Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna. 
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Minnesanteckningar från nätverk på uppdrag av Tjänstemannaberedningen för DS 
- Nätverksgrupp SVU mellan Region Skåne och kommunerna i sydväst 
- Samverkansforum för psykisk hälsa vuxna  
- Samverkansforum för psykisk hälsa Barn och unga 
- Samverkansforum HS-avtalet  

 
Ovan minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 

 
3 Uppföljning HS-avtalet - resursåtgång 

Anna Glengård och Mattias Haraldsson, KEFU presenterar en mätning som har genomförts 
genom ett samarbete Malmö stad och KEFU. 
HS-avtalets implementering presenteras samt studiens syfte, genomförande och preliminära 
resultat som tyder på att vårdformen mobilt vårdteam hjälper till att stabilisera situationen 
för multisjuka äldre i ordinärt boende. 
 
Mattias påtalar att Malmö stad har jobbat strukturerat inför implementeringen av HS-avtalet 
genom att först skapa rutiner och sedan utifrån rutin påbörja inskrivning i mobila team. 
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Samverkan runt utskrivningsinformation 
Katharina Borgström informerar om att arbetet med utskrivningsinformation har pågått 
under många år men att det fortfarande uppstår avvikelser gällande uppdaterade 
läkemedelslistor, epikris saknas mm. SUS har vidtagit ett stort antal åtgärder ,skapat ett 
utbildnings- och informationspaket, tagit fram fickfoldrar för läkare och sjuksköterskor mm. 
En förutsättning för att det ska bli rätt läkemedel vid utskrivning är att det är rätt vid 
inskrivning. Den informationen behöver regional och kommunal primärvård förse 
slutenvården med.  
Det uppdras åt styrgrupp nära vård att se hur man kan arbeta med frågan. 
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Bemanningsföretag 
Gisela Öst lyfter frågan gällande bemanningsföretag, kan vi ha ett gemensamt 
förhållningssätt? 
Ett arbete tillsammans med SUS och Malmö stad inplaneras efter sommaren för att planera 
vidare i frågan.  
Frågan sätts åter upp på agendan på höstens möte. 
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Heldag Nära vård, Malmös färdplan mot nära vård 
Kristina Degerman och Katharina Borgström informerar kort om Heldag Nära vård den 
14/6 och påminner om att man behöver aktivt anmäla sitt deltagande. 

7 
 
 
 

Agenda Delregional samverkan Malmö 2022-06-16 
Förslag: 
-Vad gör samverkan för effekt/skillnad för Malmöborna? 
-Effekter från vårdsamverkan-Skånes aktivitetslista 
-Kryddgårdsmodellen 
-Återkoppling från workshop 14/6  
-NPÖ  
-KEFU presenterar uppföljning HS-avtalet – resursåtgång 
-Patientnämnden 

8 Serviceresor till korttidsboenden Malmö stad 
Karin Philipsson Walder och Paulina Vastenberg återkopplar från arbetsgruppen angående ”sena” 
serviceresor till korttidsboenden. Processkartläggning, identifierade riskområden och åtgärdsförslag 
presenteras. (Statistik visar att ofta är resor felaktigt beställda i systemet, systemet upplevs tyvärr inte 
användarvänligt) 
Ett av riskområden är att det är extrem belastning på sjukresor mellan 10.00-11.00 och som ett 
åtgärdsförslag på det är att utöka tidsspannet för mottagandet av patienter i kommunen till mellan 
9.30-13.00. Denna information ombeds Gisela Öst och Charlotte Widén Odder ta vidare i sina 
ledningsgrupper. 
 
Arbetsgruppen ser ett fortsatt behov av samverkan och efterfrågar representation från ordinärt 
boende, HVOF samt funktionsstödsförvaltningen. Paulina kontaktar Anna Friberg, AC, HVOF och 
Charlotte Widén Odder, FSF återkommer till arbetsgruppen med namn. 
Paulina återkommer om vem som ”äger portalen” som kan kontaktas för att föra en dialog kring 
möjligheten att kommunens personal kan få tillgång till portalen och beställa serviceresor. 
 

9 Rapport från verksamheterna 
Punkten utgår 
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10 Övrigt 
-Primärvården byter representant i SVU-nätverket, Jenny Lindsjö ersätter Malin Jönsson 
Lundgren. 
 
-Katharina informerar om att hospiteringsprojektet som har innefattat fysioterapeuter och 
arbetsterapeuter kommer under hösten att utökas med sjuksköterskor. 
  
-Tider till hösten sätts till den 14 september samt 9 november på förmiddagen. Inbjudan 
kommer från primärvården. 
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