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För Region Skåne  För kommunerna 
Lars-Göran Wiberg  Carina Nilsson 
Anders Åkesson  Tove Klette 
Stefan Lamme  Anna Mannfalk 
Birgitta Södertun  Bo Silverbern 
Åsa Erlandsson  Sofia Nilsson 
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Louise Roberts   Carina Lindkvist  
Eva Thorén Todoulos  Titti Gohed  
Lars Stavenow   Catharina Byström 
Greger Linander   Emelie Sundén 
   Pia Nilsson 
      
 

    
1. Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar är justerade av Anna-Lena Hogerud. 
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna. Stefan Lamme justerar dagens 
minnesanteckningar. 
 

2. Återkoppling från förra mötet 
Tjänstemannaberedningen hade höstens första möte 25 augusti. En översikt över 
vilka frågor som kan tas upp på de delregionala mötena håller på att tas fram. 
 
På tjänstemannaberedningen diskuterades Hälsostadens målgrupp i förhållande till 
avtalets målgrupp. Enligt Region Skåne så är målgruppen för Hälsostaden den 
samma som för hälso- och sjukvårdsavtalet.  
 
Lunds Kommun kommer att ha en hel utbildningsdag kring hälso- och 
sjukvårdsavtalet för all personal och politiker där Dag Norén och Carina L kommer 
att delta.  
 
Ordförande påminner om vikten av att personer som deltar i Centralt 
Samverkansorgan har ett spridningsuppdrag inom sina respektive grupper.   
 

3. Lägesrapport hälso- och sjukvårdsavtalet 
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Genomgång av beslutsprocesserna i kommunerna. Båstad är den enda kommun 
som inte har en planerad beslutprocess kring avtalet. Ängelholm avvaktar beslut då 
man först avser att ta beslut kring hälsostaden. Tomelilla har sin beslutsprocess 
planerad till september/oktober. Flera kommuner har precis avslutat sina 
beslutsprocesser och en komplett lista över vilka kommuner som är helt klara 
kommer att tas fram. 
 

4. Delregionala samverkansgrupper 
Malmö har sitt första delregionala möte 16 september.  
Kommunförbundet Skåne har haft uppe frågan i sitt Socialchefsråd om hur långt 
man kommit med de delregionala mötena och flera av kommunerna väntar på 
inbjudan från stabscheferna i Region Skåne. 
 
Synkronisering avseende möten mellan Centralt Samverkansorgan och de 
delregionala mötena är inte möjligt till den 23 september.  
 
Beslut; Att sammanställa planerade möten i de delregionala grupperna och utifrån 
detta planera gemensamma möten. 
 

5. Rapport från tjänstemannaberedningen 
Prioriterade arbetsgrupper 
Uppföljningsgruppen;  
Catharina och Greger är sammankallande.   
Gruppen har påbörjat framtagande av uppdragsbeskrivning. 
 
Kompetensgruppen;  
Pia och Eva är sammankallande.  
 
Beslutsstöd och E-hälsa;  
Titti och Lars är sammankallande.  
Kommunförbundet Skåne höll tillsammans med Region Skåne ett e-hälsoseminarie 
30 augusti med 70 deltagare. Ett uppföljande seminarium kommer att hållas.  
 
Kommunikation;  
Emelie och Louise är sammankallande.  
Hemsidan behöver uppdateras. Det finns önskemål om en maillista där nyheter på 
hemsidan skickas ut till deltagarna i Centralt Samverkansorgan.  
 
Rehabiliteringsutredningen;  
Carina, Titti och Louise är sammankallande  
En uppdragsbeskrivning behöver tas fram. Vikten av att arbetet kommer igång lyfts 
fram.  
Beslut; Till nästa Centralt Samverkansgrupp görs en första dragning av förslag till 
uppdrag. Färdigt förslag presenteras till oktobermötet.  

 
ASIH och palliativ vård;  
Gruppen har varit vilande. 
Lars Stavenow har inom ramen för arbetet med läkarstödet berört ASIH och 
palliativ vård. Den tidigare gruppen lämnade en rapport för cirka ett år sedan. 
ASIH använder sig nu av SVPL i Mina Planer.  
Beslut; Det är inte möjligt att prioritera gruppen ASIH och palliativ vård i dagsläget.  
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Läkarstödet; 
Lars Stavenow informerar kring hur processen kring läkarstödet sett ut. Den 
politiska styrgruppen förordade en organisering inom ramen för hälsovalet.  
Lars är inte längre processledare för läkarstödet men finns kvar som resursperson 
till Greger. Kontinuitetsaspekten är viktig i den fortsatta utvecklingen.  
  
Begrepp som kontinuitet och ”En väg in” behöver definieras. ”En väg in” , d.v.s. 
ett telefonnummer där man kommer i kontakt med läkarstödet, är från 
kommunernas sida centralt för att detta ska fungera. Generellt är det viktigt att 
arbetet inom alla fyra utvecklingsområden påbörjas. 
Utvecklingsområden i avtalet;  
• utveckling av teambaserad vårdform för de mest sjuka 
• utveckling av insatser för tidvis sviktande 
• utveckling av arbetssätt och stöd för personer i riskgrupper 
• utreda förutsättningar för att samorganisera rehabilitering och 
hjälpmedelsförsörjning 
  
Här finns beslutsförslag och rapport kring organisering av läkarstödet. I materialet 
finns en tidsplan (se sida 15 i rapporten) .  
  
I rapportunderlaget till beslutet och i beslutet  lyfts ytterligare frågor fram  
•                         Möjligheten för direktinläggning av målgruppens patienter 
behöver utvecklas och ska kunna erbjudas på samtliga sjukhus vid fullt utbyggd 
organisation 
•                         Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att undersöka 
förutsättningarna att tillsammans med Skånes kommuner bilda ett 
kunskapscentrum för hemsjukvård och detta uppdrag ska återrapporteras till hälso- 
och sjukvårdsnämnden senast december 2017. 
 
Beslutsförslaget som finns i Region Skånes ärende om läkarstöd gällande  ett 
gemensamt kunskapscentrum tillsammans med kommunerna mottogs positivt.  
 
Avtalet med Falcks läkarbilar löper på till 2017-09-30 med möjlighet till 6 månaders 
förlängning. Senast mars 2018 måste det finnas någon som tar över dygnet-runt 
ansvaret efter Falck.  
  
Region Skåne har tagit beslut om en politisk grupp kopplad till Hälsovalet 
 
Informationsmöten/uppstartsmöte under hösten 
Frågan kring gemensamma uppstartsmöten för att informera om läkarstödet 
delregionalt för både Region Skåne och kommunerna. En programgrupp för detta 
har bildats. Det finns ett stort mervärde  att dessa möten hålls gemensamt och så 
snart som möjligt.  
 

6. Övrigt 
Kommunförbundet Skånes beredning för Socialtjänst, vård- och omsorg har lyft 
upp frågan om att ha en konferens kring hälso- och sjukvårdsavtalet kring 
årsskiftet. Det finns även ett behov av mer information kring ackrediteringsvillkor 
etc.  
Beslut; att gemensamt planera vidare för en konferens för politiker kring hälso- och 
sjukvårdsavtalet efter årsskiftet.  

http://skane.se/Public/Protokoll/Hälso-%20och%20sjukvårdsnämnden/2016-08-26/Modell%20för%20läkarstöd/HSN_Beslutsförslag.pdf
http://skane.se/Public/Protokoll/Hälso-%20och%20sjukvårdsnämnden/2016-08-26/Modell%20för%20läkarstöd/Organisering%20av%20Region%20Skånes%20läkarstöd%20till%20kommunal%20hemsjukvård%20%20160726.pdf
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En viktig princip i det fortsatta arbetet är att vi har representanter med från båda 
huvudmännen deltar i aktiviteter kopplade till avtalet.  
 
Bårhusfrågan 
Måndagen den 5 september träffas en grupp kring bårhusfrågan.  
 
Nästa möte 
23 september kl. 9.00-11.00 på Regionhuset, plan 6, Dockplatsen 26, Malmö 
 
 

 
Ordförande  Justeras    
      

      

      

Carina Nilsson                          Stefan Lamme    Vid anteckningarna  
Kommunförbundet Skåne  Region Skåne    
      

                                                                                                Emelie Sundén   
    Kommunförbundet Skåne  
  

 


