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Förvaltningsgrupp av regelverk SVU/SIP möte 
den 24 september 2019 - minnesanteckning 
 
Närvarande:  
Från Region Skåne; Caroline Bengtsson, Per Granvik, Anna Andersson, Ann Hansson, Kristina 
Olsson, Petra Elg, Eva Svensson, Louise Roberts, Ann-Margrethe van der Schaaf, Ingrid 
Johansson (via Skype).  
Från kommunerna; Ebba Larsson, Anneli Flink, Gunilla Liljegren, Cecilia Perry, Gunilla 
Ahlstrand, Jessika Sona, Mia Svensson Burghard, Anna-Lena Fällman, Susanne Lundmark 
Särskilt inbjuden; Monika Kraft 

1. Mia hälsade alla välkomna och därpå följde en kort presentationsrunda.  
 

2. Deltagarförteckning för gruppen hade skickats ut med inbjudan. Ett par korrigeringar 
gjordes. Konstaterades också att gruppen har en god representativitet både avseende 
olika verksamhetsperspektiv och geografi. Uppdaterad version av deltagarförteckning 
bifogas. 
 

3. Kvarstående punkter från föregående minnesanteckningar (2019-04-09) gicks igenom 
och följande noterades: 
a) Ställningstagande för SIP och SVU: Förtydligas att Region Skåne har krav på att det 
är legitimerad personal (inklusive kuratorer) som signerar medicinskt ställningstagande 
och SIP. 
b) ”Gamla SIP”: De gamla SIPar som gjordes/registrerades i Mina planer innan 
övergången till den nuvarande versionen av IT-stödet, d.v.s. innan 2018-01-10, är nu 
borta  från systemet.  
c) Dubbla befattningskoder: Frågan är löst – det går nu att ha dubbla befattningskoder. 
d) Psykoterapeuter: Angelägen fråga inom psykiatrin som är beslutad i gruppen men ej 
effektuerad. Befattningskoden kommer att läggas till inom kort.  
e) Vikten av att identifiera berörda parter i SVU-processen: Frågan är beaktad av 
arbetsgrupperna som reviderar SVU och SIP. 
 

4. Systemförvaltningsfrågor (Ingrid beskriver, med hjälp av övriga medlemmar i 
systemförvaltningsgruppen, nuläge och kommande utveckling): Mina planer – miljön 
mår ganska väl nu. Fokus i utvecklingsarbetet ligger på att möta ställda 
kravspecificeringar. Det har inte genomförts några regelrätta tester men det känns 
positivt. Det kommer en hel del ny funktionalitet och det görs vissa finjusteringar som 
sannolikt blir uppskattade av användarna. Layouten blir mycket snyggare men ändå 
”igenkänningsbar”. Riktiga tester kommer ske i skiftet oktober/november. Hoppas, och 
tror, att dessa kommer falla väl ut. Avvaktar trots detta med release av ny version till 
efter årsskiftet. Vill undvika att föra in nyheter i samband med julhelgerna. Kommer 
behövas en s.k. övergångsrutin när vi går in i det nya. I en sådan övergångsrutin, som 
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tas fram i samverkan mellan systemförvaltningsgruppen och regelverksgruppen, ingår 
konfigurering. 

Fråga 1: Kan man kalla till uppföljning av SIP i systemet? När man kallar till uppföljning 
av SIP så måste man använda andra medier också. 
 
Fråga 2: När kommer man kunna läsa sin egen SIP digitalt? Med den nya versionen av 
systemet finns tekniska förutsättningar för detta via inloggning på 1177, d.v.s. 
förhoppningsvis efter årsskiftet. 

5. Monika Kraft berättar om pågående arbete inom ramen för ”Skånegemensam 
digitalisering”. Skånegemensam digitalisering är en parallell arbetsgrupp som, liksom 
förvaltningsgrupp av regelverk för SVU och SIP, sorterar under Centralt 
samverkansorgan (CS) och dess centrala tjänstemannaberedning. För en närmare 
beskrivning, se bifogat bildspel.  
 

6. Reviderade regelverk för SVU-processen. I arbetsgruppen för revideringen ingår Anna-
Lena Fällman, Lena Jeppsson, Anna Andersson, Kristina Olsson, Caroline Bengtsson, 
Jessika Sona, Gunilla Ahlstrand och Anneli Flink. Gruppen har beaktat vissa synpunkter 
och förkastat andra. Röd text är nytt förslag och överstruket är det som förslagsvis 
utgår. Bland hittills gjorda justeringar kan nämnas; 
- Barn sidan 4 där kraven på båda föräldrarnas samtycke har förtydligats  
- Förkortningar; används enbart om de ingår i medicinsk terminologi eller Svenska 

akademins ordlista. 
- Vad gäller ”inskrivningsmeddelande” på sid 12 så har ”kan” blivit ”ska” 
- Skriftlig infobroschyr ska lämnas i samband med att patienten lämnar samtycke. 

Rent tekniskt väljer man i Mina planer infoblad lämnas ja/nej samtidigt som man 
fyller i samtycke. Klickas nej för att man inte har lämnat infobroschyr ska man 
kunna kommentera orsak/varför. 
Diskussion: Upplevs att det inte alltid lämnas skriftlig information om samtycke. 
Hur kan detta åthjälpas? Möjligen skulle det underlätta om det på avdelningarna 
fanns upptryckta infoblad? Bra om man åtminstone kunde ha möjlighet att 
beställa infobladen på svenska? Louise och Lena undersöker om infobladet 
(svenska) kan bli en beställningsbar trycksak. 

- När det gäller kartläggningen så finns två falanger; ”vi som älskar ICF” samt ”lägg 
ner skiten”. Gruppen föreslår att två nytillagda livsområden används 
(hemmavarande barn och utbildning/arbetsliv)/sysselsättning och ekonomi men 
trycker på att syftet med kartläggningen är informationsöverföring och att man 
inte ska behöva ringa. 

- Beträffande information vid utskrivning till beviljad korttidsvistelse måste varje 
kommun förse patienten med information/broschyr där det framgår att egna 
kläder, hygienartiklar, läkemedel etc krävs. 

- Permission, sid 22 
- Vid upprättande av samordnad plan enligt 7a LPT fungerar det bra att använda SIP-

mallen. Gamla mallen för samordnad plan som låg på Vårdgivare Skåne är därför 
borttagen. 

- När ”yttrande/samtycke” flyttas i Mina planer påverkar det upplägg/pedagogisk 
ordningsföljd i rutinen => Thomas skicka information till Anna-Lena. 

 
Ytterligare synpunkter på rutinen skickas skriftligen till Anna-Lena (anna-
lena.fallman@skurup.se) senast fredag 2019-09-27. 
 

mailto:anna-lena.fallman@skurup.se
mailto:anna-lena.fallman@skurup.se
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7. Reviderade regelverk för SIP-processen. I arbetsgruppen för revideringen ingår Cecilia 
Perry, Gunilla Liljegren, Per Granvik, Susanne Lundmark, Ann Hansson och Emma 
Borgstrand. Fokus i revideringen har varit att betona att detta är en process. För mer 
information om hittillsvarande arbete, se bifogat bildspel. Till rutinen finns ett antal 
sammanlänkade dokument vilka också behöver ses över.  

 
Beslut: Arbetsgruppen för revideringsarbetet får också i uppdrag att se över; 
- Checklistan 
- Riskbedömningsdokumentet 
- Patientinformationen 
 
Ytterligare synpunkter på SIP-rutinen skickas skriftligen till Gunilla L 
(gunilla.liljegren@vellinge.se) snarast.  
 
I övrigt noteras att det har kommit statliga medel till Skåne, som ska användas i 
samverkan region-kommuner, för att arrangera utbildning kopplat till SIP. Anna-Lena 
har vidtalat ett antal personer i gruppen om möjlighet att diskutera upplägg för en 
utbildning om SIP, mer information kommer.  
 
Några personer har använt SKLs s.k. mötescirklar och funnit dessa bra. Länk till SKL-
sidan där mötescirklarna ligger bifogas; https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/sip-
mote/motescirkel/skriv-ut-egna-motescirklar/ Mer diskussion om dessa på nästa 
möte. 
 

8. Rapport från arbetsgruppen Mina planer för barnärende samt fråga från Kristina. Mia 
berättar om nya barnpiloten i Malmö. Arbetet har av olika anledningar inte kommit 
igång men ett första möte är nu inbokat till nästa vecka. Kristina har fått påstötning 
från barnverksamhet i Helsingborg som gärna vill ha erfarenhetsutbyte med andra 
barnverksamheter som använder eller börjar använda Mina planer. Louise R 
återkopplar till Mia namn på representant/-er för somatisk barnverksamhet som kan 
inkluderas i arbetsgruppen.  
 

9. Skånegemensam uppföljning kring SVU processen. Louise R berättar att det via SKL 
håller på att tas fram nationella indikatorer för att följa utskrivningsprocessen och dess 
effekter. En delrapport sker i oktober förhoppningsvis kan förslag finnas i december. 
Önskemålet är förstås att knyta ihop dessa indikatorer med de vi själva vill följa här i 
Skåne. För att möjliggöra såväl rapportering till nationell nivå som egen ”online-
uppföljning” krävs dock att datauttagen, och sorteringen/städningen av data, från 
Mina planer kan automatiseras samt det finns en användarvänlig (och för alla 
åtkomlig) presentationsapplikation att läsa in datan i. Diskussioner pågår och mer 
information kommer längre fram. 

 

10. Patientens delaktighet – är patientens delaktighet lägre nu än förr? Mia S B förmedlar 
frågan om hur det ser ut med patientens delaktighet numera? Vore inte det intressant 
att undersöka i hela Skåne?  Louise meddelar att SKL enligt överenskommelse med 
hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket kommer gå ut med krav på att alla regioner, 
sannolikt vecka 47, ska delta i en mätning av hur patienterna uppfattar 
utskrivningsprocessen. Mätningen sker via telefonuppringning och det är instrumentet 
webbkollen som ska användas.  
 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/sip-mote/motescirkel/skriv-ut-egna-motescirklar/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/sip-mote/motescirkel/skriv-ut-egna-motescirklar/
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11. Kommunens förvaltning, utveckling och support för Mina planer. I dagsläget är 
huvudkontaktpersonerna i kommunerna inte tillräckligt kända bland de egna 
kommunala användarna. Effekten blir att användarna vänder sig med alla sina frågor 
till Kommunförbundet Skåne/Thomas, något som inte är hållbart. Bra om alla 
delregionala kommunala representanter i gruppen kan vara behjälpliga i att förtydliga 
innebörden av det kommunala supporteruppdraget.  
 

12. Jul- nyår och trettondagtillägg. Innan sommaren väcktes tankar om att det möjligen 
skulle gå att införliva en regel om hur vi arbetar och är tillgängliga för gemensam 
planering under storhelger i vår ordinarie SVU-rutin. Efter dialog med jurist 
förkastades denna tanke och ett förslag avseende jul-, nyårs och trettonhelgen togs 
fram enligt samma princip som för förra jul- och påskhelgen. Förslaget är precis 
godkänt och utskickat till sjukhus- och förvaltningschefer (i region och kommuner), 
MAS/MAR samt alla vårdcentraler. En information kommer också ske via 
Vårdgivarnytt. I vanlig ordning kommer särskild support vid fel i enskilda ärenden och 
behörigheter i IT-stödet Mina planer hanteras på överenskomna tider för gemensam 
planering (juldagen 25/12 samt trettondagsafton 5/1 klockan 9:00–14:00) av 
Servicedesk på telefon 30 000 (externt 077-67 30 000). Driftstörningar och avbrott 
hanteras som vanligt och anmäls till Servicedesk även övriga tider.  

När det gäller ”landstingsfinansierade öppenvårdsmottagningar” utöver vårdcentraler 
så har dessa hittills ej inkluderats i överenskommelsen avseende rutintilläggen. 
Anledningen är att privata aktörer i stor utsträckning verkar enligt LOU varmed Region 
Skåne har svårt att kräva öppettider/tillgänglighet utöver vad som är avtalat. Louise 
undersöker möjligheten att diskutera behov och vilja att frivilligt delta i gemensamma 
planeringar under storhelger.  
 
Beslut: Redan nu i höst ska ett motsvarande tillägg för hela år 2020 och de större 
helger som infaller tas fram.  
 

13. Nästa möte sker i Lund på hotell Lundia den 26 november kl. 13.30 -16.30. Hotell 
Lundia ligger mitt emot järnvägsstationen och adressen är Knut Den Stores Torg 2, 222 
21 Lund. Sista dag att inkomma med förslag på punkter till mötet är 2019-11-08. 

Vad gäller mötena nästa år framförs förslag om att tidigarelägga dessa till förmiddagar. 
 
Beslut: Nästa års möten i förvaltningsgrupp av regelverk för SVU och SIP förläggs till 
förmiddagar.  
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