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1. Presentation 
Ordförande Maria Nyman Stjärnskog hälsar välkomna. Presentation av närvarande deltagare.  
 

2. Lokala samverkansgrupper 
Lägesrapport.  
 
Några olika förslag på organisation har tagits fram men inget slutgiltigt förslag finns i dags-
läget. Betonas vikten av att ta vara på det gamla arbetssättet in i det nya för att främja sam-
arbetet. Ny lägesrapport vid nästa möte.  
 

3. Prioriterade områden 

a) Samordnad individuell plan (SIP) – Bilaga 1+2 – Birgitta Landin 
 
Redovisning av antal SIP samt antal inskrivna i mobilt team inom område Kristianstad 
respektive Hässleholm samt privata vårdgivare, se nedan.  
 

Enhet Antal SIP Inskrivn. MT ? 

Vc Degeberga 0 0  

Vc Knislinge 16 0  

Vc Näsby 0 0  

Vc Tollarp 2 0  

Vc Vilan 4 0  

Vc Vä 2 0  

Vc Åhus 5 0  

Vc Östermalm 7 0  

Vc Osby 11 4  

Vc Perstorp 4 0  

Vc Solbrinken 1 0  

Vc Sösdala 3 1  

Vc Vinslöv 4 6  

Vc Vittsjö - -  

Vc Vänhem 10 3  

Vc Åparken 2 0  

Capio Kristianstad 4 0  

Capio Broby 3 3  

Capio Göingekliniken 14 6  

Östra Läkargruppen 5 0  

Kristianstadskliniken - -  

Helsa Osby - -  

Helsa Bromölla - -  

 
Samverkan och dialog med kommunerna har ägt rum i område Kristianstad och Hässleholm 
med framtagning av gemensamma rutiner samt att det på några orter redan funnits fungerande 
rutiner.  
 
Betonas vikten av fortsatta möten och dialoger. Förbättringsområden har identifierats såsom 
samsyn på SIP, att gå i takt, förståelse för varandras verksamheter och ersättningssystem samt 
förbättrad informationsöverföring till kommunens sjuksköterska.  
 
Diskussion om förvirring kring begreppet mobilt team då detta redan finns i form av hem-
besöksbil i Hässleholm, att inskrivning i mobilt team inte gör någon skillnad för patienten 
jämfört med tidigare samt att inskrivning i mobilt team krockar med ackrediteringsvillkoren så 
länge Falck finns tillgänglig. Målsättningen om en inställelsetid på 2 timmar för akuta hem-
besök uppfylls inte i dagsläget. Poängteras att det dock endast är inskrivna patienter som 
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omfattas av 2 timmarsregeln. SIP respektive inskrivning är således viktiga för att driva ut-
vecklingen vidare.  
 
När det gäller koordineringsansvaret, en väg in, har beslut tagits att varje nämnd ska skriva in i 
sina minnesanteckningar hur man löst frågan.  
 
Återrapportering vid nästa möte kring statistik på utnyttjande av bil i Hässleholm och förtyd-
ligande kring begreppet mobilt team kopplat till hembesöksbil i Hässleholm.  
 
b) Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - Birgitta Landin, Lena Jeppsson 
 
Regeringen föreslår i proposition att en ny lag, lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård, införs, se 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2017/02/prop.-201617106/.   
Den nya lagen ska främja en god vård och en socialtjänst med god kvalitet för enskilda som 
efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt 
finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. Lagen ska 
bland annat innehålla gemensamma riktlinjer om samverkan, tidpunkt för kommunens 
betalningsansvar samt belopp. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 1 januari 2018.  
 
Förvaltningsgrupp SVPL/SIP med representanter från Region Skåne samt Kommunförbundet 
har fått i uppdrag att titta på propositionen och ta fram en beskrivning om hur denna kan 
knytas till IT-stödet Mina planer för att se till så att lagstiftningen slår igenom i IT-stödet. 
Detta arbete ska vara klart i slutet på maj. Därefter ska arbetsgruppen ta fram en process-
beskrivning i dialog med arbetsgruppen som tittar på IT-strukturen.  
 
Propositionen kommer innebära förändringar för alla parter. Ytterligare information och 
diskussion vid nästa möte.  
 
c) Kompetensförsörjning  
 
Inget nytt att rapportera.  
 
Det finns en regional arbetsgrupp utsedd som arbetar med kompetensförsörjningen. Diskus-
sion kring behovet av att locka personal till region och kommun och möjliga tillvägagångssätt; 
söka upp unga för att tidigt skapa intresse, påverka innehållet i befintliga utbildningar för att 
höja kompetensen bland t.ex. nyutexaminerade sjuksköterskor, gemensamma insatser region 
och kommun, öka attraktiviteten, höja status, få fler manliga sökanden till utbildningar, upp-
märksamma nyanlända, öka vuxenutbildningar, ambassadörer som influerar, äldreboenden 
samverka med förskolan.  
 
Frågor att ta med till nästa möte: Hur använder vi kompetensen? Hur jobbar vi med att för-
ändra arbetssättet i region och kommun? 
 
d) E-hälsotjänster och informationsöverföring - Lena Jeppsson, Helena Ståhl 
 
Virtuell vårdplanering är igång från den 2 maj på avdelning 37och i Osby kommun samt att 
även vårdcentralen Osby är involverad. Målbilden är att införa detta på fler ställen i regionen.  
 

4. IVO:s tillsynsrapport 2016 – Lars Rahm, IVO 
IVO, www.ivo.se, blev en egen myndighet den 1 juni 2013 och lyder under Socialdeparte-
mentet. IVO:s huvudsakliga uppdrag är tillsyn och tillsynsprövning. Nya föreskrifter gällande 
LexMaria kommer att komma efter sommaren samt att en lagändring är på gång från årsskiftet 
gällande klagomål från sjukvårdssidan, vilket kommer innebära att vårdgivarna och Patient-
nämnden blir första instans. På gång är också anmälningar via e-tjänster.  
 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2017/02/prop.-201617106/
http://www.ivo.se/
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Fokus för tillsynen inriktas på sådant som är angeläget för enskilda och för grupper av 
människor. I första hand granskas kvalitet och säkerhet där främjande (råd och vägledning) 
och kontrollerande (föreläggande och förbund) metoder och verktyg används i tillsynen.  
 
Under 2016 pågick ett arbete med metodutveckling med ökat fokus på dialog, delaktighet och 
uppföljning. 
 
Identifierade riskområden 
 

 samverkan och vård- och omsorgskedjan 

 kompetens och personalrelaterade problem 

 informationssäkerhet 

 myndighetsutövning 
 

Tillsynsrapport 2016 - http://www.ivo.se/publicerat-material/rapporter/tillsynsrapport-2016/  
Berör iakttagelser kring 

 tillgänglighet och rättssäkerhet 

 utnyttjande av välfärdssystemet 

 bemanning och kompetens 

 lärande organisationer 

 helhetsansvar och samverkan 

 jämlik vård och omsorg 

 situationen inom individ och familjeomsorgen 

 
Nationell tillsynsplan 2017 
Tillsynsaktiviteter 

 samverkan kring multisjuka äldre som vårdas i hemmet 

 patientgrupper som ges sämre förutsättningar för jämlik vård 

 brister i vårdens tillgänglighet – i väntan på en vårdplats 

 – är vården på akutmottagningen patientsäker?  

 brister i tandvården 

 brister i uppföljningar av placerade barn 

 lämplighetsprövning – personlig assistans 
 

Fråga lyfts kring vilka tillstånd som krävs i samband med entreprenad. Lars Rahm undersöker 
och återkommer med svar.  
 

5. Övriga frågor 
a) Ensamkommande barn – medicinskt ansvar – uppföljning från föregående möte – Bilaga 3  
Återrapportering enligt bilaga. 
 
b) Medicinsk förbehandling på korttidsboende 
Frågan parkeras till nästa möte. 
 
c) Betalningsansvarslagen 
Hur förs dialog kring de dispositiva delarna mellan kommun och region?  
 
d) Nyanlända 
Hur jobbar vi med frågan inom kommun och region? 
 
 

http://www.ivo.se/publicerat-material/rapporter/tillsynsrapport-2016/
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e) Sommarsituationen 
Svår sjuksköterskebrist samt undersköterskebrist råder i Hässleholms kommun i sommar. 
Diskussioner pågår kring hur man ska lösa detta. I övriga kommuner samt inom regionen ser 
situationen relativt bra ut.  
 

6. Nästa möte 
8 september kl. 9-12, Rådhus Skåne, Kristianstad (Centralt samverkansorgan möte  
kl. 10-11) 
17 november, Bromölla kommun 
 
Hässleholms kommun aviserar att de inte kommer att kunna delta vid nästkommande två 
möten pga. annat åtagande. 
 
Karin Melander tackar för sitt deltagande då hon övergår till annat uppdrag.  

 
 

Vid tangenterna   Justerat 
 
 
Iréne Fajersdotter   Maria Nyman Stjärnskog 
Sekreterare   Ordförande 
 


