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 Datum: 2019-01-23 

 

 

Mötesanteckningar från möte i Förvaltningsgrupp av regelverk för 

SVU och SIP den 23 januari 2019 
 

1. Presentation och genomgång av representanter i gruppen  

Ordförande för mötet, Anna-Lena Fällman, meddelar att Titti Gohed slutar på 

Kommunförbundet och ersätts till viss del av Anna-Lena. 

 

Omtag: Varje punkt på agendan är tidsatta. Inga övrigt-punkter utan alla frågor lämnas in i 

förväg. 

 

2. Föregående minnesanteckningar (2018-11-06)  

Läggs till handlingarna. 

 

3. Systemförvaltningsfrågor (Elsie, Thomas, Ingrid och Malin)  

a. Info: användarmanualen uppdateras nästa gång som systemet uppgraderas. 

 

b. Uppdatering gällande processen av ombyggnaden i Mina planer: Processen igång 

och dialog pågår med leverantören. Prestandan i systemet ska öka, bli mer 

användarvänligt, lite annorlunda layout men inga nya flöden. Om funktionalitet 

ändras, görs det i samarbete med regelverksgruppen. Vissa frågor överlämnade till 

arbetsgruppen för regelverket.  

Tidsplan: ingen tid satt för ny version klar.  

 

 

c. Gamla SIPar:  

Totalt över 5000 ärenden med gamla SIPar i Skåne. Verksamhetsansvariga för Mina 

planer har vänt sig till vårdcentralerna med gamla identifierade SIPar. SUS gått 

igenom gamla ärenden och avslutat alla avlidna resten skickas ut till  

Hade varit önskvärt med en påminnelse i systemet.  

Gruppens uppdrag är att gå igenom sina SIPar inom ansvarsområdet.  

Thomas W har gjort ett utskick till samtliga kommunerna. 

Önskemål i nya mina planer är att kunna se vilka SIPar man är involverad igenom 

sökfunktion – finns i systemförvaltarnas att göra lista.  

 

4. Utvärdering av jul-/nyårsrutinen – kortfattad reflektion  

Nordost: Bra, samma problem med kartläggning och ställningstagande under julen som 

övrig tid på året. Oklarheter om vad som gällde denna period tex om klockslag. Önskemål 

om stopptid även vardagen innan. Den slutna vården har ”riggat” med personal, de 

bekymmer som var under julen är samma som tidigare. 

Sydost: Bra. Inte många hemgångar. Vissa problem vid hemgång på grund av sjukresor 
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Simrishamns sjukhus: fungerat bra. 

Mellersta: Lund upplevt att det fungerat bra.  

SUS: överlag fungerar bra. Problem med läkemedelslistor och övrig information. Annars har 

alla varit nöjda. 

Malmö: Hälsa-, vård- och omsorg - Hög bemanning. Det mesta fungerade bra, problem med 

läkemedelslistor och förbrukningsmaterial. I Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 

fungerade det bra. Funktionsstödsförvaltningen - väl bemannat. Lugnt de röda dagarna 

men ökat tryck under mellandagarna. 

Privata hälsovalsenheter: Eslöv och Hörby upplevt problem kring läkemedelslistor som 

krävt mycket tid att ställa till rätta. Övrig tid på året kommer hälften av patienterna hem 

med felaktiga läkemedelslistor.  

Sydväst: Fungerade bra samma problem som alltid med läkemedelslistor. Vissa problem 

med transporter.  

Helsingborg: kirurgi och medicin – goda erfarenheter. Varit trygga med att personer fanns 

på plats. 

ASIH:  problem med transporter. 

Psykiatrin: var exkluderade i rutinen denna gång. Kan se vissa problem framöver. 

Systemförvaltarna: extra bemanning de röda dagarna 23, 26, och 30/12.  Ca 5-6 

vårdcentraler som kontaktade – bemannade upp att läkare skulle göra sjuksköterskans jobb 

medförde att man inte hade rättigheter att kvittera inskrivning. 

 

Påskrutin 

Centrala tjänstemannaberedningen har gett Förvaltningsgruppen uppdraget att ta fram en 

rutin för påskhelgen. 

Synpunkter till beredningsgruppen lämnas senast 31/1. Man kommer att utgå från 

föregående rutin. 

 

5. Kommunernas socialpsykiatri och Mina planer  

Mail från psykiatrisamordnare i Regions Skåne nordost – I kommunerna finns det, i de 

verksamheter som arbetar med psykiatri, dålig vetskap om att Mina planer finns. 

Kommunförbundet Skåne kommer att ha nya möten med kommunrepresentanter i de olika 

geografiska områdena. 

Thomas Wester kommer att skicka ut information om ”Malmö-modellen” om hårdare 

sekretessgränser. 

 

6. Information om revidering av det befintliga uppdraget för Förvaltningsgruppen  

Beredningsgruppen arbetat med ett förslag som tas till centrala tjänstemannaberedningens 

möte i februari. Viktigt att man är länken mellan de som man representerar och vår 

förvaltningsgrupp. 

 

7. Information vid akutbesök, skrivbar blankett  

Finns som skrivbar pdf. Måste använda Internet Explorer för att få den skrivbar. I de fält 

som har scrollningsfunktion kommer inte all text med. Detta fel ska justeras. 

 

8. Information om arbetet med Elevhälsan och Mina planer  

Thomas Wester har haft kontakt med Nils Pihlsgård, Kommunförbundet Skåne, som nu 

gjort en inventering till alla kommuner om Mina planer, SIP mm 

Alla arbetar med SIP manuellt och har behov av mer utbildning i arbetet med SIP. Ingen är 

inne i Mina planer.  

Hur ser organisationen ut i Elevhälsan och roller gällande Mina planer. Var lyfter vi frågan 

att Elevhälsan ska ingå i MP? Tomas Wester lyft till Carina L och digitaliseringsenheten. 

Eventuellt projektsättas. Vem utbildar elevhälsan? 
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HSA-inloggning för elevhälsan. Malmö stad har detta förberett och ev skulle kunna vara 

pilotkommun. Kräver mkt supportarbete – aktuell fråga på Kommunförbundet Skåne.  

 

9. Information från arbetsgruppen för revidering av rutinen  

Intressanta synpunkter har inkommit. Arbete pågår i arbetsgruppen och tanken är man kan 

presentera ett förslag till rutinrevidering i april. I första hand tittar man på kartläggningen. 

 

10. Spridning och publicering av minnesanteckningarna  

Hur ska vi bli transparanta. Ska minnesanteckningar publiceras, ska vissa delar brytas ut till 

ett nyhetsbrev. Särskilja diskussion från beslut. 

Spridning av minnesanteckning och information hanteras på olika sätt. I 

förvaltningsgruppen diskuterades hur vi framöver kan göra.  

 

Beslut: Beredningsgruppen kommer att ta fram en rutin för att i kort sammanfattning presentera 

viktiga punkter efter varje möte.  Form för sammanfattningen och plats att informera på måste 

lösas. Ordinarie deltagare och ersättare i förvaltningsgruppen SVU/SIP som inte har möjlighet att 

närvara fysiskt vid möte ges möjlighet att deltaga via Skype.  

 

11. Inskickade punkter: 

a. Uppföljning av ärende informationsöverföring av läkemedelsinformation (KO) – 

bordläggs 

b. Önskemål från kommuner att slutenvården ska skicka information till flera 

verksamheter inom en kommun (KO)  

I Helsingborg och Ängelholm har man identifierat att kommunerna i större 

utsträckning efterfråga dokumentationsinformation. Medför ett ökat administrativt 

arbete. Otydligt i författningstexten om vad som avses med uttrycket ”Berörda 

enheter”. En tolkning önskas.  

Beredningsgruppen o förvaltningsgruppen överens om en väg in till kommunen. 

Viktigt att den tvärprofessionella epikrisen blir extra viktig. Även övrig 

dokumentation i Mina planer behöver ökas, ex förbättrad kartläggning och bra 

beskrivning i ställningstagandet. 

Endast i specifika ärenden kan muntlig kommunikation ske. 

 

12. Möten under 2019: 

a. 9/4 13.30 – 16.30, Kommunförbundet Skåne, Lund  

b. 24/9 13.30 -16.30, Region Skåne 

c. 26/11 13.30-16.30, Kommunförbundet Skåne, Lund 

Punkter/Frågor som ska lyftas på kommande möte ska inkomma till beredningsgruppen 

senast: 

Förvaltningsgrupp Sista dag för punkter/frågor: 

9 april  22 mars 

24 september 6 september 

26 november 8 november 

 


