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Skånevård Kryh, Div Primärvård
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Skånevård Kryh, Div Specialiserad närsjukvård
Skånevård Kryh, FV-ledningen
Novakliniken, Sydöstra Skåne
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Rickard Pettersson
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Förvaltningschef
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Socialchef
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2:e vice ordf. SN (M)
Ordförande SN (S)
Verksamhetschef
Ledamot SN
Områdeschef BUP
Verksamhetschef VUP
MAS
Ordförande V.o.O
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Sjöbo kommun, Vård- och omsorgsförvaltn.
Sjöbo kommun, Vård- och omsorgsnämnd
Skurups kommun, Individ- och omsorgsförvaltn.
Skurups kommun
Tomelilla kommun, Stöd och omsorg
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen
Simrishamns kommun
Simrishamns kommun
Simrishamns kommun
Ystad Kommun
Ystad & Kristianstad
Vuxenpsykiatri Kristianstad
Sjöbo kommun
Tomelilla kommun
Tomelilla kommun

Dagordning
1. Presentation
2. Uppföljning av de 5 prioriterade områdena, rapportering av nuläget:
-

Läkarstöd
Kompetensutveckling
E-hälsa
SIP
”Trygga och säkra övergångar (Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård)

3. Familjecentraler
4. Övrigt
-
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1. Presentation
Maria Nyman Stjärnskog, ordförande, hälsade alla hjärtligt välkomna
Presentation av närvarande deltagare.
2. Uppföljning av de fem prioriterade områdena, rapportering av nuläget
Läkarstöd
Carina Nordqvist Falk visade en presentation där en sammanställning per kommun gjorts.
Bilaga presentation
Kompetensutveckling
Rickard Skurup
(Skurup ansvarar även denna gång)
Kontakt tas med regionens kompetensgrupp, för att få inspel därifrån. Tomelilla har redan
gjort en kompetensförskjutning.
Kontakt är tagen med Pia Nilsson och man samlar in material till en webbutbildning som
ska finnas på hemsidan samt kvalitetssäkrar dessa. Det pratas om en Skånestandard som
inte riktigt är klar ännu. Viktigt att kommunerna inspirerar varandra och hittar en bra
struktur.
E-hälsa
Kommunerna är beredda för vårdplanering via Skype, men inte alla sjukhusen. Det ser
väldigt olika ut då vissa sjukhus har möjligheten till vårdplanering via skype (Hässleholm,
Ystad och Simrishamn) och andra inte (CSK). Man upplever från kommunens sida att det
inte fungerat så väl med vårdplanering via Skype med Ystads lasarett under sommaren.
Vissa kommuner har införskaffat nyare telefoner till sin personal och dessa klarar Skypeuppkoppling.
Sjöbo kommun klarar Skype men gör vårdplaneringar hemma.
Simrishamn har sedan mars 2017 haft tre vårdplaneringar via Skype med Lund och fyra
med Ystads lasarett. Kommunerna planerar nu för SIP i hemmet och Simrishamn har en
IT- strateg i förvaltningen som arbetar med detta. Brukarnas uppfattning om
vårdplanering via Skype handlar mycket om hur personalen hanterar det.
I Skurup försöker man hålla sig uppdaterad med tekniken. Mycket handlar om upplägg och
hur man säljer in det. Bekymmer med täckning på vissa ställen.
SIP
Fortsatt arbete med detta behövs. Syftet, vem är det till för etc. behöver lyftas.
Att få en SIP att vara det verktyg som är tänkt, är en utmaning. IT-verktyg är på gång. Den
medicinska vårdplanens vara eller inte i en SIP är ett bekymmer. Detta ser olika ut i Skåne.
Det finns behov av att ha ett samlat dokument för patienten.
Det har gjorts kvalitetsgranskningar av SIP:ar på Novakliniken och förbättringsområden
finns. Man arbetar inte aktivt med förändringar nu, då en ny version kommer snart.
I Skurup kommer man att ha ett event nästa fredag, där man bjudit in personer som ska
prata om SIP.
Simrishamn diskuterar vilka som ska ha en SIP. Är det rätt personer som sitter med vid en
SIP?
Sjöbo tog upp att barn i skolan har helt andra aktörer så vem ska ha tillgång till mina
planer? Ytterligare aspekt. Hur många ska ha tillgång?
Novakliniken anser att det är viktigt att inte glömma patientens perspektiv.
Simrishamn anser att man tolkar SIP olika.
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Tomelilla anser att det gick för snabbt i början men nu har man enats om vad en SIP är.
Novakliniken påtalade att behörigheterna till SIP måste ses över.
Lagen om samordnad utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Det är snart klart med rutinbeskrivningen och man bjuder in till utbildningar både vad
gäller nya lagen och IT systemet. Detta ska komma igång vid årsskiftet.
Lasarettet i Ystad planerar för att fysioterapeuter och arbetsterapeuter ska arbeta på helger
från årsskiftet, och man ser över rondrutiner, så att även läkare finns tillgängliga på helger.
På Novakliniken har man samlat ihop alla ledare och sätter ihop ett team där även
sjuksköterskor och medicinska sekreterare ingår. Frågor har uppkommit kring långhelger.
Ska beredskapslista göras för dessa?
Tomelilla har problem med hjälpmedel.
I Simrishamn påtalar man vikten av att få med det material som behövs från slutenvården
när det gäller helger.
3. Familjecentraler
Samtliga kommuner är positiva till detta och flera kommuner är på gång. Man önskar nu en
tydlighet kring om det är en prioriterad fråga för Region Skåne.
Sjöbo kommun önskar besked i frågan om familjecentral. Birgitta Landin berättar att det
ekonomiska läget i regionen inte medger nya investeringar om de inte är fullt finansierade.
Man håller på att räkna på detta och återkommer med svar till Sjöbo kommun inom ett par
veckor.
Från kommunernas sida har man valt att lyfta fram familjecentraler och alla har kommit
olika långt. Man påtalar att regionen sagt att detta är prioriterat, men undrar hur prioriterat
det är?
Maria Nyman Stjärnskog berättar att politiken har bromsat detta i Region Skåne med
anledning av den ansträngda ekonomin.
Carina Nordqvist Falk säger att Novakliniken är intresserad av att delta i familjecentral i
Sjöbo, men också i andra kommuner.
I Simrishamns kommun har man kommit så långt att det finns en intention att starta upp
arbetet tillsammans med Capio. Man kan se en stor vinst på sikt med familjecentraler.
Skurup tycker också att det skulle vara positivt med en familjecentral.
4. Övrigt
Till kommande möten är det viktigt att Psykiatrin och Praktikertjänst deltar.
Inför kommande möten beslutades att bjuda in Tommy Schöller för att prata om
Dagrehabverksamheten, samt fysioterapeut från Novakliniken för att prata om ”Frisk i
samhället”
5. Maria Nyman Stjärnskog avslutade mötet med att tacka för idag och nästa gång,
den 20 december kl. 0900-1200 ses vi i Ystad.
Vid tangenterna
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Anne Beckman
Sekreterare

Kommunförbundet Skåne  Region Skåne

Maria Nyman Stjärnskog
Ordförande

4(4)

