
   

Vårdsamverkan Skåne 

Region SkåneSkånes Kommuner 
vardsamverkanskane.se 

 

Förvaltningsgruppen av regelverk SVU/SIP 
 

Minnesanteckningar 
Datum: 2022-11-18 
 

Plats: Teams 
 

Tid: 9-12. 
 
 

Deltagare: Alexandra Oyarzo, Anna Andersson, Anneli Flink, Annika Strömdahl, Bernard 
Christiansson, Charlotta Rosing, Emma Jansson, Gunilla Liljegren, Jessika Borg, Lena 
Jeppsson, Louise Roberts, Malin Rosberg, Maria Mårtensson, Marie Bladh, Max Lichota, 
Paulina Vastenberg, Sandra Olsson, Sara-Maria Karlström, Stefan Karlegärd  
 

1. Välkomna och presentation av nya deltagare. Emma hälsar välkomna och berättar 

att Emma Bengtsson, som idag inte har möjlighet att vara med, kommer ersätta 

Cecilia Aatola som representant för Skånes sjukhus i nordväst.  

 

2. Föregående minnesanteckningar 2022-09-22 (Emma) 

 
- Lena beskriver behov av korrigering i föregående minnesanteckning kopplats till 

punkt 4.III.V för att säkerställa att oönskade konsekvenser inte inträffar vid 

praktisk tillämpbarhet (medicinsk ansvarsfördelning). Förändringen ska omfatta 

ställningstagande till SIP, inte medicinsk ansvarsfördelning.  

- Då planerat oktobermöte 19/10 ställdes in och ersattes med en skriftlig 

information som mailades ut till gruppen väljer vi att inkorporera informationen i 

dagens minnesanteckningar så den inte tappas bort. 

Utskickat 221006:  

Patientinformationen avseende SIP 

Utkastet är skickat till patientnämndens patientråd. De har möte den 12 oktober 

och kommer lyfta frågan då. Vi har bett om återkoppling senast 1 november.  

Information vid akutbesök – psykiatri 

Regional samverkansgrupp psykiatri kommer få en presentation av pågående 

arbete den 12 oktober.  

När betraktas patienten som inskriven på sjukhus? 

Besked från Region Skåne är att patienter inte kan anses inskrivna förrän de fått 

sin säng på vårdavdelning. Så länge patienten är kvar på akuten är de en 

öppenvårdspatient och kan inte skrivas in i Mina planer.   

Status Freja e-ID 

Arbetet går framåt. Fokus ligger just nu på att hitta en säker lösning som fungerar 

för samtliga kommuner i Skåne. 

3. Systemförvaltningsfrågor (Anna A) 

I. Alternativ inloggning – någon tidsplan kan inte lämnas i nuläget. Malmö 
stad/Skånes kommuner har avtal med Freja. Hur man får in 
personnummer/HSA-id ligger på kommunerna och inte på 
Systemförvaltningsgruppen för Mina planer. Detta är ingen Malmölösning utan 
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rör även övriga kommuner. Måste anpassas för alla Skånes kommuner. 
Väntar besked från Inera. 

 
II. Uppdaterad manual på gång (inne på slutskedet) 

 
III. På gång till nästa release (datum ej fastställt men sker i början av 2023): 
- Avisering inställt möte även på LPT/LRV-ärenden 
- SIP: Fritext-ruta efter i bockning om patienten deltagit vid planering (tvingande 

om nej bockats i) 
- SIP: Ej godkänd SIP ska ej kunna skrivas ut 
- SIP: Ställningstagande plockas bort från slutenvård och flyttas till primärvård  
- SIP: Vårdnivå – ”Ej aktuellt” ska ej vara valbart i rullistan 
- SIP, LPT/LRV: Korrigeringar av textmassor 
- Ny befattningskod: Läkare under BT (203020) 
- Korrigeringar i administrationsgränssnittet (syns ej för användarna) 

 
IV. Under utveckling (oklart färdig-datum) 
- SIP: Översyn uppföljningsrutan 
- SIP: Översyn samtycke 
- Systemtekniska åtgärder såsom översyn loggar, gallring loggar och 

uppföljning 
 

4. Rapport från arbetsgrupper  

I. Utbildningsgruppen (Annika Strömdahl)  

Gruppen har gott stöd av Region Skånes HR-strateg Helen Sjöberg. Som 
bistår i framtagandet av utbildningsmaterial tillsammans med en mindre 
gruppering från Utbildningsgruppen. Bra struktur i arbetet där både 
lärandemål och effektmål tagits fram. Gruppen räknar med att ha ett mer 
omfattande material i januari. 
 
När det gäller kunskap i användning av Mina planer, och möjlighet att bekanta 
sig med systemet, ställs en fråga om det finns ”testpersoner” att öva på. 
Frågan besvaras från företrädare för systemförvaltningsgruppen att det gör 
det. 
 

II. Rutingruppen SIP (Gunilla Liljegren)  

På föregående möte presenterades förslag till en mer renodlad SIP-rutin och 
den har justerats i enlighet med inkomna synpunkter. Strax innan dagens 
möte uppmärksammades att förslaget till SIP-rutin saknade text om hantering 
av personer med sekretessmarkering. SIP-gruppen ser över och kompletterar.  
 
Rutingruppen har även kompletterat SIP-rutinen med en manual för 
handhavande. Denna manual bifogas minnesanteckningarna för input och 
reflektioner. Vänligen skicka synpunkter på manualen till Gunilla senast 7 
december; gunilla.liljegren@vellinge.se  
 
Rutin och manual kan förhoppningsvis godkännas i som ett paket på vårt 
januarimöte. Därefter kommunikationsinsats och publicering.  
 
 

 

 
5. Åtgärder för att förbättra utskrivningsprocessen (Emma) 

mailto:gunilla.liljegren@vellinge.se
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Totalt sett har det kommit in ca 130 förbättringsförslag. Vissa förslag är visserligen 

överlappande men det är ändå ett massivt material att sammanställa. 

Beredningsgruppen har gjort ett första försök att fånga åtminstone delar av essensen 

men behöver mer tid för att göra materialet rättvisa. Sannolikt behöver även 

uppgiftslämnare kontaktas för att säkra att förslagen uppfattats rätt. Nuläge med 

pågående sammanställning kommer att redovisas för Central 

tjänstemannaberednings arbetsutskott och mer tid för att sortera i materialet kommer 

att efterfrågas. Första, ofullständiga, sammanställningen som visades bifogas 

minnesanteckningarna. Punkten återkommer på nästa möte i januari. 

 

6. Egenvård – Socialstyrelsens förslag om att upphäva föreskrifterna SOSFS 

2009:6 (Louise) 

Med dagordningen inför dagens möte medsändes Socialstyrelsens förslag om att 

upphäva föreskrifterna och motiv (i form av konsekvensutredning) för detta. Kort 

diskussion om innebörden i förslaget, vikten av att invänta utlovat kunskapsstöd och 

information om att giltighetstiden för vår regionala rutin för egenvårdbedömning är 

förlängd till och med 2023-12-31 (skulle löpt ut kommande årsskifte).  

 

7. Tilläggsdagar för 2023-2024 (Louise) 

Förslag på tilläggsdagar för kommande år tagits fram enligt samma modell som 

använts tidigare år (tre röda dagar i följd ger en tilläggsdag i den röda periodens näst 

sista dag). Statistik från Mina planer visar på relativt hög aktivitet. Gruppen är enig 

om att dagarna gör nytta. För nästa år blir det följande dagar som avsättas: 

- påskdagen den 9/4,  

- valborgsmässoafton den 30/4,  

- midsommardagen den 24/6,  

- juldagen den 25/12 samt  

- nyårsafton 31/12 

 

Beslut: Förslaget antas. Publicering/kommunikation av kommande tilläggsdagar sker 

först efter årsskiftet i vanlig ordning.   

 

8. Inkomna frågor: 

I. Sydväst (Gunilla) 
i. Digitalisering av ViSam-beslutstöd:  

 

Idag använder samtliga kommuner i Skåne ViSam. Verktyget har för 

närvarande inget digitalt stöd utan registreringen och rapportering sker 

manuellt. I enlighet med Handlingsplan för genomförande av Strategi 

för Skånegemensam digitalisering område hälsa pågår en  

genomlysning av hur ViSam ska kunna integreras med Mina planer. 

Parallellt har Inera gått ut med en förfrågan till alla regioner och 

kommuner om intresse för att vara med och utveckla och finansiera 

ViSAM som nationell tjänst. I Regional samverkansgrupp för  

Skånegemensam digitalisering ses dock betydande fördelar med en 

integration med Mina planer i form av att det ger goda möjligheter att 

skapa sammanhängande processer, genom att knyta ihop ViSam med 

både ”Information vid akutbesök” och ”Samverkan vid utskrivning”. 

Därmed minskar risken för felskrivning och patientsäkerheten ökar. 

Det blir bedöms även bli enklare och snabbare att utveckla tjänsten 
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och genomföra förändringar. Tidigare erfarenheter av utveckling av 

digitala lösningar i Mina planer tyder också på betydande ekonomiska 

fördelar i förhållande till föreslagen Ineralösning. Regional 

samverkansgrupp för Skånegemensam digitalisering har därför gått ut 

med en rekommendation om att avvakta med att ta beslut om att tacka 

ja till Ineras erbjudande om att beställa tjänsten ViSam-beslutstöd tills 

besked om förutsättningarna för att implementera ViSam-

funktionaliteten i Mina planer kartlagts. Kartläggningen  

Kommer vara klar i god tid innan erbjudandet från Inera löper ut 15 

januari. Hittillsvarande rapportering ger positiva signaler rörande 

möjligheten att integrera ViSAM i Mina planer. 

 

ii. Hur säkerställer vi här och nu att patienterna känner sig förberedda vid 

hemgång?  

Gruppen resonerar hur detta kan förbättras. Redan idag både 

ställningstagande och patientens yttrande ut och lämnas i flertalet 

verksamheter. Resonemanget landar i att det mer handlar om 

personcentrering – måste anpassa informationen mer i förhållande till 

varje unik patient. Likaså viktigt att vi använder samma terminologi, 

exempelvis utskrivningsklar och inte medicinskt färdigbehandlad. 

iii. Beställning av sjukresa – vem ansvarar för att rätt information 

avseende hjälp finns med vid beställning   

 
Att beställningen av sjukresa blir rätt är ett gemensamt ansvar. I 
samband med utskrivning är det avdelningspersonal som förmedlar 
informationen som ligger till grund för vilken typ av sjukresa som 
beställs. Information som förmedlas kommer från samtal med 
patient/närstående och/eller ”kartläggningen”. Gruppen enas om att 
försöka sträva mot bättre nyttjande av kartläggningens ”Information om 
hemsituation” för att förmedla rätt information. Det handlar om 
samverkan/kommunikation och tydlighet – ge information och 
efterfråga information. 

II. Nordost 

i. Sekretessmarkerade patienter i SIP  

Frågan anses besvarad, se punkt 4.II ovan.    

ii. Uppmaning att inte erbjuda kommunala insatser 

Blir svårt när den slutna vården utlovar korttidsplats samtidigt som allt 

fler kommuner arbetar med hemgångsteam. Samtidigt måste den 

slutna vården få lov att besvara frågor från patienter/närstående som 

undrar hur det ska gå när man ska hem. Istället för att diskutera 

insatser är det bra att fråga patienten vad denne tror kommer fungera 

bra/dåligt när hen kommer hem och sedan försöka göra en 

problemformulering som kan förmedlas till kommunen. Tänk 

personcentrering och förmedla behov. Bra också om kommuner tänker 

behov och inte frågar vilka ”insatser” patienten önskar. 

iii. Superanvändare i Mina planer i primärvården och slutenvården, 

aktuella läget  
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Inom varje förvaltning, och hos varje vårdgivare, finns 

superanvändare/motsvarande. Det finns ingen officiell namnlista 

eftersom det handlar om väldigt många personer och förändringar sker 

kontinuerligt. Det finns dock möjlighet att söka kontakt via de ingångar 

som anges via Vårdgivare Skåne på Support och kontakt - Mina 

planer-IT - Vårdgivare Skåne (skane.se) 

 
9. Kommande möten  

Mötesdag och tid Mötesform Sista datum för att 
lämna in frågor 

2023   

25/1 kl. 9-12 Teams 11/1 

13/4 kl. 9-12 Teams 30/3 

9/6 kl. 912 Teams 26/5 
  

https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/mina-planer/support-och-kontakt/
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/mina-planer/support-och-kontakt/

