
  

 
 

 
Minnesanteckningar Tjänstemannaberedning till Centralt 
Samverkansorgan 17 januari 2023 
 
Före Region Skåne   För kommunerna 
Jolanda Van Vliet   Mats Renard 
Maria Ohlsson-Andersson   Emelie Sundén 
Annsofie Svensson   Anna-Lena Fällman 
Greger Linander   Leena Berlin-Hallrup 
Emma Borgstrand   Maria Popoola   
Lena Jeppsson    Ewa Näslund 
Eva-Lena Brönmark   Catharina Byström 
Marie Borgand   Ulrika Hjort  
Ingrid Vesterberg   Emma Jansson 
Thomas Persson   Camilla Gärdebring 
Kajsa Köllerfors   Inger Siecke 
Birgitta Ender     
 
Förhinder från Region Skåne: Louise Roberts, Katarina Johnsson, Karin Ekelund, Marco Brizzi 
Förhinder från kommunerna: Anne Wulf, Eva Gustafsson, Håkan Strömberg 
 
 

Workshop 
 

Aktuell lägesbild utskrivningsprocessen 
Håkan Ewéo  
Bildspelet bifogas minnesanteckningarna. 
Under 2022 har utskrivningsdagarna gått uppåt något jämfört med tidigare perioder. Inget tydligt 
mönster per kommun. 
Qlickview rapport finns här: http://beslutstod.skane.se/qlikview/ Välj rapport USK.qvw 
Det skickas ut information till utsedda kontaktuppgifter i alla kommuner varje månad. Det finns även 
ett framtaget underlag för bestridande uppgifter. För mer information om kontaktpersoner kontakta 
emelie.sunden@skaneskommuner.se   
 
Delregionala presentation kring hur delregion jobbar med samverkan vid 
inskrivning/utskrivning  
Malmö /Sydväst 
Bilder finns i bildspelet från dagen. 
SVU processen upplevs fungera bra och det finns en god samverkan.  
Tre goda exempel som bidrar till gott samarbete: 
 

- Finns ett nätverk för samverkansprocessen. 
- Nära vård samverkansforum med Malmö stad. 
- Kryddgårdsmodellen – ett samverkansprojekt som skapar en gemensam helhetssyn om den 

enskilde personen. 
 

http://beslutstod.skane.se/qlikview/
mailto:emelie.sunden@skaneskommuner.se


  

 
Film om säker utskrivning Malmö stad och Region Skåne: Säker utskrivning (brightcove.net) 
 
Mellersta 
Bilder finns i bildspelet från dagen. 
I de flesta kommuner finns SVU team/planeringsteam.  
Alla inskrivningar i Mina Planer planeras via Hemtagningsteam. 
Utmaningar: 

- gemensam bild 
- förbättrad dokumentation och i rätt tid 
- följa processen i Mina planer  
- kompetensförsörjning 
- fördjupa arbetet med aktivitets och handlingsplan framåt.  

 
Lunds kommun har tittat på återinläggningar och det som orsakar återinläggningar beror till stor del 
på kommunikationsbrist samt dokumentationsbrist.   
 
Nordost 
Bilder finns i bildspelet från dagen. 
IHOPA – Hässleholm. Team som ett komplement till Mina planer. Ser att avvikelser minskar vid 
utskrivning. Nu även försöka få till detta på CSK. 
RIVÖ – fokus på utskrivningsprocessen. En i Hässleholm och en i Kristianstad. 
Ändringar kräver uthållighet då det tar tid att ändra i alla led och på alla platser.   
 
Nordväst 
Nordväst följer den process som är framtagen kring SVU/SIP. 
Avvikelser skrivs inte till 100%. 
Det finns ingen delregional SVU-grupp.  
 
Sydost 
Bifogar två bildspel med anteckningarna. 
Sydost har listat några framgångsfaktorer där ett exempel är farmaceuter på akutmottagningar. Ett 
annat är att bygga goda relationer och få kontaktvägar. 
En utmaning sydost har sett är lång väntetid och krångligt bokningssystem för sjukresor. 
IHOPA-projektet skulle varit igång men det har blivit försenat, planerad start i feb 2023. IHOPA-
rapport bifogas minnesanteckningarna.  
 
Det finns en plan för 2023 vad gäller fokuspatienter (mångsökare). Kan se att merparten är 70–90 år 
och att vissa sjukdomstillstånd är överrepresenterade.  
 
Presentation av inventering, Förvaltningsgrupp SVU och SIP Regelverk 
Louise Roberts, Lena Jeppsson, Emma Jansson  
Genomgång av kortsiktiga åtgärder/uppmaningar. Det finns ett metodstöd publicerat på Vårdgivare 
Skåne som fortfarande gäller. 
Sammanlagt har ca 130 åtgärdsförslag inkommit och dessa är kategoriserade enligt:  
Lärande – efterfrågas ett övergripande material (digitalt metodstöd). 
Proaktivitet – alla parter behöver planera utskrivning tidigare. 
Sjukresor - effektivare beställnings- och utförandeprocess 
Effektivitet / kapacitet – samlat behov av korttidsplatser samt flexibilitet  
Regelverk – revidera Skånegemensam rutin 

https://players.brightcove.net/3193745440001/b859b2ab-6e32-4a70-a0dd-ee8b2ca7bb94_default/index.html?videoId=6312084428112


  

 
Överenskommelse – revidera överenskommelsen mellan Region Skåne och kommunerna ex 
dygnsbrytet. 
 
Avslut 
Mats Renard och Jolanda Van Vliet 
Ärendet går tillbaka till AU. Återkommer på mötet i central tjänstemannaberedning den 9 mars. 
 
 

Dagordning 
 

1. Samsjuklighetsutredningen  
Emelie Sundén  
Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade 
insatser till personer med samsjuklighet, SOU 2021:93 Samsjuklighetsutrednigen tydliggör de 
brister som vi redan har idag avseende personer med skadligt bruk/beroende och psykisk 
ohälsa. Slutbetänkandet kommer i januari 2023. Beslutet är tänkt att träda i kraft 1 januari 
2026 och det kommer att föreslås femåriga stimulansmedel. Den 8 november genomfördes 
en gemensam chefsdialog och det är tydligt att det behöver finnas en stabil organisation för 
arbetet i Skåne. 
Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade 
insatser till personer med samsjuklighet - Regeringen.se 
 
Regional Samverkansgrupp Psykiatri har arbetat med utredningen och gruppen lyfter vikten 
av en regional samordning, förslagsvis en regional samverkansgrupp för 
samsjuklighetsutredningen direkt under tjänstemannaberedningen med delregional 
representation när det finns beslut om utredningen.  
 
Redan nu kan delregionerna planera för en samverkansstruktur kring frågan då det finns flera 
delar i reformen som är möjliga att arbeta med redan nu.  
 

2. Statlig överenskommelse om en God och nära vård 
Emelie Sundén och Greger Linander 
Det finns inget besked kring detta än. Återkommer så fort besked finns.  

 
3. Bemanningsföretag 

Mats Renard och Jolanda Van Vliet  
Återkommer när SKR har svar från webbenkäten. 

 
4. Överenskommelse Psykiatri hälsa och suicidprevention  

Emelie Sundén 
Ett förslag till fördelning av de länsgemensamma medlen har tagits fram. Se bifogat utkast. 
https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/psykiskhalsa/overenskommelsepsy
kiskhalsa.234.html 
Modell utifrån bas och befolkning.  
Regional samverkansgrupp har fått ut detta och ställt sig bakom upplägget.  
Beslut: Central tjänstemannaberedning ställer sig bakom fördelningen av pengarna.  

  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/11/sou-202193/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/11/sou-202193/
https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/psykiskhalsa/overenskommelsepsykiskhalsa.234.html
https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/psykiskhalsa/overenskommelsepsykiskhalsa.234.html


  

 
5. Regional Samverkansgrupp Hälsa 

Jolanda Van Vliet 
Beslutspunkt enligt information på föregående möte. Se bilaga ”Regional samverkansgrupp 
för hälsa”. 
Beslut: Central tjänstemannaberedning ställer sig bakom Regional Samverkansgrupp Hälsa.  
Nomineringsprocessen blir nästa steg. 

 
6. Bilaga 7 

Ingrid Vesterberg och Emma Jansson 
Översyn av bilaga 7 med uppdrag att titta på bilagan och om det finns ett fortsatt behov och i 
så fall återkomma med en uppdaterad version.  
Inga ekonomiska beräkningar är gjorda. 
Förslag från arbetsgruppen: bilaga 7 avvecklas med motivering: 

- Identifierade behov ryms inom ramen för rådande HS avtal och därtill kopplad 
aktivitets- och tidsplan, god och nära vård. 

- Skrivning om ansvarsfördelning riskerar att motverka samverkan. 
- Olika tolkningar skapar otydlighet och lokala rutiner, skapar ojämlik vård. 
- Bilaga 7 saknar ett nära vård-perspektiv 

 
Önskad prioritering i fortsatt utveckling:  

- Personcentrerat arbetssätt 
- Läkarstöd 
- Kompetens 
- Teamsamverkan  

 
Förslag: Delregional förankringsrunda (remissrunda) sker till kommande möte i Central 
tjänstemannaberedning då ett beslut tas. 
 

7. Processledare 
Mats Renard och Jolanda Van Vliet 
Informationsmaterial och förflyttning 
Finns informationsmaterial som kommer läggas upp på hemsidan för Vårdgivare Skåne. 
 

 
Övrigt 

8. Enkät om expertstöd 
Emelie Sundén 
Sista datum är den 14 feb, hittills har 20 svar inkommit.   
Här finns enkäten: Enkät för Vårdsamverkan Skåne: Inventering av behov av expertstöd 
(office.com) 
 

9. ”Antikoagulantiabehandlad patient inom kommunal primärvård” 
Emma Jansson 
Reviderad version bifogas minnesanteckningarna.  

  

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=iSP1kg8_I0aaO5V8MtGU5e_fqnlo2ClKhKRgst6KiWFUREJJSlcyRkxLTFg2VVJORVlTMTZZSUFTUSQlQCN0PWcu&web=1&wdLOR=c597604A4-DC4A-42E4-BE49-B11A47FBF7AF
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=iSP1kg8_I0aaO5V8MtGU5e_fqnlo2ClKhKRgst6KiWFUREJJSlcyRkxLTFg2VVJORVlTMTZZSUFTUSQlQCN0PWcu&web=1&wdLOR=c597604A4-DC4A-42E4-BE49-B11A47FBF7AF


  

 
10. Kartläggning av svårigheter i rehabiliteringsflödet 

Mats Renard 
Den 18 januari samt den 24 januari genomförs informationsträffar. 
Enligt tidigare beslut i Central tjänstemannaberedning kommer återrapportering av 
pilotstudie att göras på möte i Central tjänstemannaberedning den 9 mars. 

 
11. Verksamhetsberättelse 

En verksamhetsberättelse för 2022 kommer att göras. Utskick till ordförande och vice 
ordförande i delregional tjänstemannaberedning för skrivning till denna.  
 

12. Nya representanter Region Skåne 
Hälso- och sjukvårdsnämnden utsåg den 16 januari 2023, för samma mandatperiod som 
gäller för hälso- och sjukvårdsnämnden, följande ledamöter i centrala samverkansorganet: 
 
Anna Mannfalk (M), ordförande 
Anna Lena Hogerud (S) 
Anders Lundström (KD) 
Lisa Flinth (L) 
Jaqueline Maly (SD) 
Gunilla Wahlberg (V) 
Patrik Holmberg (C) 
Mätta Ivarsson (MP) 

 
 
 
 
Vid anteckningarna  
Jill Persson 
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