
   

Vårdsamverkan Skåne 

Region SkåneSkånes Kommuner 
vardsamverkanskane.se 

 

Förvaltningsgruppen av regelverk SVU/SIP 
 

Minnesanteckningar 
 
Datum: 2022-06-08 
 

Plats: Teams 
 

Tid: 9-12 
 
 

Deltagare - Region Skåne: Louise Roberts, Lena Jeppsson, Anna Andersson, Annika 
Björkman, Annika Strömdahl, Bernard Christiansson, Marie Bladh, Paulina Vastenberg, Sara 
Henriksson, Stefan Karlegärd, Håkan Ewéo.  
Praktikertjänst – Christina Johansson.  
Kommunerna i Skåne: Anna-Lena Fällman, Mia S Burghard, Anneli Flink, Ann-Margreth 
Lövgren, Charlotta Rosing, Gunilla Liljegren, Jessika Sona, Maria Mårtensson, Sara-Maria 
Karlström, Sofie Westlund. 
 

1. Välkomna och GDPR. Anna-Lena Fällman hälsar alla välkomna och samtliga 

godkänner att deras namn publiceras. 
 

2. Problem typfall i Mina planer, angående data över utskrivningsklara patienter.  

Håkan Ewéo, Koncernekonomi Region Skåne.  

Alla kommuner har legat under 2,8 dagar fram till början av 2022 då vissa 

kommuners snitt översteg. Powerpoint med typfall.  

Granskningsunderlaget är tillgängligt för alla http://beslutstod.skane.se/qlikview/. 

Framtaget material sorteras och struktureras av Beredningsgrupp för vidare analys 

och eventuell dialog med Systemförvaltningsgruppen för Mina planer. 

 

Chris Johansson: Uppföljning av utskrivna i Eslövs kommun till korttidsverksamhet. 
Mätning jan-maj 2022 visar på fortsatt hög grad av felhantering (55%). 
 

3. Föregående minnesanteckningar 2022-05-12. Läggs till handlingarna. 
 

4. Systemförvaltningsfrågor.  

a. Status Freja och mobilt SITHS. Funktionaliteten klar i Mina planer. Kvarstår 

arbete med den externa leverantören och externa kopplingar. 

b. Flytta ställningstagande till SIP från slutenvård till öppenvård, kommer att 

finnas på plats till nästa uppdatering till hösten. Kommunikationsplan behöver 

tas fram – uppdrag till systemförvaltningsgruppen och regelverksgruppen som 

stämmer av och planerar innan releasen. Lena Jeppsson och Anna-Lena 

Fällman kommer att sammankalla regelverksgruppen för aktuella ändringar i 

SVU-rutinen.  

c. Övrigt. Uppdatering genomfördes i maj. Annat arbete som pågår är 

akutlappen. Uppdatering av användarmanualen publiceras inom kort på 

Vårdgivare Skåne. Synpunkt att det till LPT/LRV -processen i Mina Planer 

saknas manual men det är på gång. 
 

5. Rapport från arbetsgrupper 
a. Utbildningsgruppen. Annika Strömdahl presenterar. Hela arbetsgruppen ska 

träffas i för att sammanställa men man har en riktning.  

Gruppen har träffats 1 gång i månaden och kartlagt det material som finns i 

http://beslutstod.skane.se/qlikview/
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dag bland annat i Uppdrag Psykisk Hälsa samt Sveriges kommuner och 

regioner (SKR). Man konstaterar att det finns ett stort behov av utbildning och 

att Uppdrag Psykisk Hälsa har mycket och bra material, så det finns inte 

behov av att ta fram något nytt material. Hela arbetsgruppen ska träffas igen 

för att sammanställa men man har en riktning. Men arbetsgrupper ser att det 

saknas en film över hur man arbetar med SIP i Mina planer. Annika 

återkommer till Beredningsgruppen för att diskutera finansiering samt behov 

av hjälp med teknik/kommunikation efter att hela arbetsgruppen åter träffats. 
 

6. Beställning av sjukresor – återkoppling av inkommande svar. Kommunerna 
ställer sig negativa till att flytta beställningen till kommunen. Frågeställningen avslutas 
men fortsatt dialog sker med Skånetrafiken om upplevda tillkortakommanden. 
Paulina Vastenberg förtydligar att kommunens personal, behöver inte vara 
legitimerad, idag kan beställa sjukresor via telefon.  
 

7. Bildande av arbetsgrupp ”Medicinska vårdplaner”. Ur föregående 

minnesanteckningar: ”Uppdrag - Samordningsansvariga ska inför mötet i juni vaska 

fram intresserade och lämpliga personer som är villiga att ingå i arbetsgruppen. 

Chefläkares deltagande är av central betydelse. Personen ska vara vidtalad när 

denne nomineras till arbetsgruppen”.  

Följande är klara. Sjuksköterska i Sjöbo kommun, MAS Klippans kommun 

(sammankallande), chefsläkare och läkare inom regional primärvård samt läkare från 

slutenvård.  

Beslutas att även psykiatrin ska ingå, både regional sluten- och öppenvård samt den 

kommunala socialpsykiatrin. Vidare ska en MAR-representant utses. Jessica Sona 

och Bernard Christiansson återkommer gällande deltagande från psykiatri/ 

socialpsykiatri samt Anneli Flink och Mia S Burghard ansvarar för MAR-representant. 
 

8. Utskrivningsklara patienter, åtgärder på kort och lång sikt.  

Kort sikt: Vikten av att följa rutinen, ha dialog med varandra för att säkra upp en trygg 

smidig utskrivning för patienten. Lena Jeppsson har tagit fram en PowerPoint, som är 

en sammanfattning av rutinen, vid introduktion av semestervikarier o nyanställda. 

Bildspelet kommer att läggas ut på Vårdsamverkan Skåne och Vårdgivare Skåne. 

Lång sikt: Respektive delregionalt områdes samordningsansvariga behöver göra en 
gemensam analys av hur det ser ut på ”hemmaplan” samt titta på lämpliga åtgärder. 
Återkoppling från detta sker vid förvaltningsgruppens möte den 18 november. 
 

9. Inkomna frågor:  

a. Nordost: 
i. Specialistmottagningarnas aktiva deltagande i Mina planer. Gäller inte 

regelverket även somatiska specialistmottagningar? Aviseringsfunktion 
till öppenvårdsmottagningars funktionsbrevlåda via e-post, är på gång 
inom kort i Mina planer. 

b. SUS 
i. Påminnelse att samtliga kommuner ska skriva in direktnummer till 

planeringsteam eller motsvarande i Mina planer. Skånes kommuner 
har gått ut med ny uppmaning till de berörda kommunerna och 
uppföljning kommer att ske. 
 

10. Resterande mötestider för 2022 

• 22 september, klockan 9.00 -12.00.  
Sista datum för inlämnande av punkter är 8 september. 
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• 19 oktober, klockan 9.00 -12.00.  
Sista datum för inlämnande av punkter är 4 oktober. 

• 18 november, klockan 9.00 -12.00.  
Sista datum för inlämnande av punkter är 4 november. 

 
Samtliga möten sker via Teams. 
 

 
Beredningsgruppen tackar för arbetet under våren och önskar alla en skön sommar! 


