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Delregionalt samverkansmöte för Sydöstra Skåne 
2017-03-24 kl. 09:00 – 12:00 
Kommunhuset, Sessionssalen, Sjöbo kommun 
 
Närvarande: 
Maria Nyman Stjärnskog Ordförande (S) Sjukvårdsnämnd Kryh 
Iréne Nilsson 1:e vice ordförande (S) Sjukvårdsnämnd Kryh 
Per Einarsson 2:e vice ordförande (KD) Sjukvårdsnämnd Kryh 
Anders Westin Politisk sekreterare (S) Sjukvårdsnämnd Kryh 
 
Pia Lundbom Förvaltningschef Skånevård Kryh 
Karin Melander Divisionschef Skånevård Kryh, Div Primärvård 
Britt-Marie Cartbo Divisionschef Skånevård Kryh, Div Kirurgi 
Karin Ekelund Divisionschef Skånevård Kryh, Div Specialiserad närsjukvård 
Lena Jeppsson Hälso- och sjukvårdsstrateg Skånevård Kryh 
Birgitta Landin Processledare Skånevård Kryh, Div Primärvård 
Margareta Bosevski Chefssekreterare Skånevård Kryh, FV-ledningen 
Carina Nordqvist Falk VD Novakliniken, Sydöstra Skåne 
 
Eva Gustafsson Förvaltningschef/sammank. Sjöbo kommun, Vård- och omsorgsförvaltn. 
Berit Lundström Ledamot (M), ordförande Sjöbo kommun, Vård- och omsorgsnämnd 
Kent-Ivan Andersson Vice ordförande KS (M) Sjöbo kommun 
Rickard Pettersson Förvaltningschef Skurups kommun, Individ- och omsorgsförvaltn. 
Jessica Möller Ordförande IOB (S) Skurups kommun 
Roger Nordström Verksamhetschef Ystad kommun, Omsorg och stöd 
Carina Gustafsson Vice ordförande SN (C) Ystad kommun 
Madeleine Moberg Socialchef Tomelilla kommun, Stöd och omsorg 
Stina Lundquist Socialchef Simrishamns kommun, Socialförvaltningen 
Maria Linde Strömberg 2:e vice ordf. SN (M) Simrishamns kommun 
Pia Ingvarsson Ordförande SN (S) Simrishamns kommun 
Susanne Nilsson MAS Simrishamns kommun  

 
 

Dagordning 

1. Presentation 
2. Samverkansstruktur sydost – Lena Jeppsson 
3. Fokusområde: 

- läkarstöd 
- SIP 
- Kompetens 
- e-Hälsa 
- Betalningsansvarslag 
- Socialchefer/förvaltningschefer från kommunerna i sydost presenterar 

4. Regionala grupper – Birgitta Landin 
5. Mötestider 2017 
6. Övrigt 

- Familjecentraler – Simrishamns kommun 
- Mini-Maria – Simrishamns kommun 

 
 

Kommunförbundet Skåne I Region Skåne 
kfsk.se/hsavtal 

 



  2017-03-24  

 
1. Presentation 

Maria Nyman Stjärnskog, ordförande, hälsade alla hjärtligt välkomna. 
Presentation av närvarande deltagare. 
 

2. Samverkansstruktur sydost – Lena Jeppsson 
Karin Melander inleder med att berätta att rapporten gällande samverkansstrukturen från 
tjänstemännen i Kryh är klar. Fin dialog på tjänstemannamötena och patienten placeras 
alltid i centrum. 
Hur går vi vidare med det fortsatta samarbetet? Några fokusområden har tagits fram. 
Lokal samverkan på tre nivåer – områdesnivå, medicinsk nivå samt kommunnivå. 
 

3. Fokusområde 
-  läkarstöd – Eva Gustafsson, Sjöbo kommun 
 Läkarstödet är en förutsättning för att klara detta uppdrag. Kommunernas 
 sjuksköterskor behöver mycket stöd då patienterna numera är mycket sjukare.  
 
-  Samordnad Individuell Plan (SIP) – Susanne Nilsson, Simrishamns kommun 
 Utmärkt idé för att samordna för patienterna. Upplever att man inte riktigt hinner med i 
 den takt som Primärvården önskar. Skulle ske i lugn takt och vi behöver komma 
 överens om hur dessa ska genomföras.  
 
 Karin Melander – Det är en förutsättning att samverkan fungerar på alla nivåer och att 
 alla är överens. Beklagar att det upplevs så i kommunerna. De offentliga vårdcentralerna 
 är vår ingång och vi ska tillsammans försöka ta detta framåt på bästa sätt.  
 KM uppmanar att lyfta ärenden en nivå i samverkansstrukturen när något inte upplevs 
 fungera bra. 
  
 Birgitta Landin – Många diskussioner ute kring att vårdcentralerna får ersättning för 
 sina SIP:ar. Viktigt är att det inte är några nya pengar som tillkommit. 
 Tjänstemannaberedningen på central nivå är medvetna om denna diskussion och 
 funderar på om det ska se likadant ut framöver. Kan vara svårt att gå i takt om ena 
 parten känner att man måste skynda på processen. Viktigast är ju att vi går i takt med 
 varandra. 
  
 Rickard Pettersson, Skurups kommun – Viktigt att vi inte tummar på kvaliteten. 
  
 Per Einarsson – Har man blivit bättre på att registrera SIP:arna korrekt? 
 
 Birgitta Landin – Vi ser att SIP:arna ökar och tror att man registrerar alla idag.  
 
 Carina Nordqvist Falk – Nova har samma läkare och samma sköterskor i sina team 
 som tidigare. Bygger vidare på sin redan uppbyggda hemsjukvård och kör tillsammans 
 med kommunens sjuksköterskor.  
 
-  Kompetens – Rickard Pettersson, Skurups kommun 
 Gemensam strategi för kompetensutveckling Skåne-övergripande. Vem har ansvar för 
 detta? Viktigt att detta blir tydligt. 
 Vi kan bli attraktivare om vi har gemensamma planer.  
 Kompetensutveckling – Någon typ av grundutbildningar men även 
 specialistutbildningar behövs. Viktigt även för undersköterskorna.  
 
 Birgitta Landin – Berättar att kompetensgruppen nu startat upp och att man kommer 
 att jobba med detta. Denna leds av Eva Thorén Todoulos (SUS).  
 Uppdragen för de olika grupperna, samt vilka som ingår finns på  
 Kommunförbundets hemsida   
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 Pia Lundbom - Kompetensförsörjningsplaner på regional nivå har tagits fram under  
 många år. Bra beskrivet i dessa och rapporteras i Region Skånes personalnämnd.  
 Stora utbildningsinsatser internt i Kryh. Möjlighet finns att erbjuda kommunernas 
 sjuksköterskor och undersköterskor utbildningsplatser. 
 
 Britt-Marie Cartbo - Har man från kommunernas sida funderat på kombinations-
 tjänster? T ex 50 % tjänstgöring på sjukhuset och 50 % inom kommunen. Man får då 
 kompetensöverföring per automatik.  
 Bra idé! 
 
-  e-Hälsa – Madeleine Moberg, Tomelilla kommun 
 Kommunerna har stora utmaningar framför sig men ser även möjligheter. Sydost består 
 av mycket glesbygd där utbyggnaden utav bredband inte är fullt utbyggd.  
 
 Karin Ekelund - Sammanhållen Digital Vårdinformation (SDV) – Upphandling pågår, 
 tilldelningsbeslut beräknas komma i juni om allt går enligt plan. Nytt system som ska 
 vara mer användarvänligt. På plats först om 3 – 4 år.  
 
 Skurup har haft sin första vårdplanering via länk som gick bra och man vill se fler av 
 dessa.  
 
 Maria Nyman Stjärnskog poängterar att vi varje gång vi ses följer upp hur detta 
 fortskrider. 
 
-  Betalningsansvarslag – Eva Gustafsson, Sjöbo kommun 
 Måste börja öva redan nu. Vad innebär det för våra arbetsrutiner och berätta för 
 sjukhuset hur vi vill göra. Vi gör insatsplaneringen hemma hos patienten och tar över 
 ansvaret. Respekt behövs för vårt arbetssätt. Underlag saknas ofta – gigantiskt problem. 
 Läkemedelslistor och sårvårdsmaterial saknas. Vårt bekymmer idag. Berättar att det 
 framförs väldigt mycket synpunkter från regionens sida när det inte finns 
 kortvårdsplatser i kommunerna. Sjukhusen har annan uppfattning om vad för sorts vård 
 patienten/brukaren behöver. 
 
 Man upplever samma problem i Simrishamn. Rätt underlag måste finnas på plats när 
 SIP ska ske i hemmet.  
 
 Carina Nordqvist Falk – Nationell PatientÖversikt (NPÖ) – Vi bör verkligen använda 
 oss av detta. 
 Istället för ”betalningsansvarslag” borde vi använda oss av ”Trygg och effektiv 
 utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” 
 
 Pia Lundbom – Vi har sneglat lite på Hälsostaden i Ängelholm och ser om vi inom 
 Kryh kan finna arbetssätt som är bra att införa även hos oss.  
 
 Hur långt fram ligger möjligheten för att få fler vårdplaneringar via Skype?  
 
 Lena Jeppsson – Medicinkliniken i Ystad har redan Skype-utrustning på plats. 
 Vidareutveckla samarbetet för att koppla på fler kommuner.  
 Simrishamn är redo och ser fram mot detta. Sjöbo och Tomelilla är på ”G”.  
 
 Carina Nordqvist Falk – Novaklinikerna har inga problem med att bli kallade till 
 Skypemöten. 
 
 

Kommunförbundet Skåne  Region Skåne  3(5) 

https://www.skane.se/Public/Protokoll/Personaln%C3%A4mnden/2015-03-18/Kompetensf%C3%B6rs%C3%B6rjningsplan%20f%C3%B6r%20Region%20Sk%C3%A5ne%202015-2018/Kompetensf_2015-2018.pdf
http://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/nationell-patientoversikt-npo/


  2017-03-24  

4. Regionala grupper – Birgitta Landin 
Beslutsstödsgruppen fortsätter jobba. Inventering av befintliga verktyg görs i samarbete 
med kommunerna och ett antal dialoger med olika parter pågår. 
Kompetensgruppen har precis kommit igång och befinner sig i inventeringsfasen. 
Arbetsgrupp för ”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”. Här 
pågår ett arbete. 
Arbetsgrupp Lena Jeppsson - Man tittar på en processbeskrivning som ska göras klar här 
nu under våren. Kravställning med IT-stöd så de kan börja jobba med detta efter 
sommaren. 
Uppföljningsgruppen – Man håller på och tittar på uppföljningsforskning hur man lever 
upp till HoS-avtalet. Inga beslut fattade. 
E-hälsa – ingår i alla grupper men man har valt att bilda en ny grupp som arbetar med detta 
specifikt. 
Deltagare i respektive grupp finns publicerade på kommunförbundets hemsida. 
 
Maria Nyman Stjärnskog sammanfattar att det känns som vi prickat rätt viktiga frågor att 
börja jobba med. Föreslår att vissa möten kommer att tematiseras så man i förväg vet vilka 
frågor som ska diskuteras.  
 
Samtliga närvarande ställer sig bakom framtagna fokuspunkter. 
 

5. Mötestider 2017 
12 maj, förmiddag - Centralt samverkansorgan, Lund – kallelse kommer 
9 juni kl. 09 – 12, Delregionalt samverkansmöte Sydost, Skurups kommun 
20 oktober kl. 09 – 12, Delregionalt samverkansmöte Sydost, Simrishamns kommun 
20 december kl. 09 – 12, Delregionalt samverkansmöte Sydost, Ystad kommun 
 

6. Övrigt 
Familjecentraler - Simrishamn 
Skulle FINSAM Sydost kunna hjälpa kommunerna att finansiera eventuella 
familjecentraler? Vill skicka med att möjlighet finns.  
 
Mini-Maria - Simrishamn 
Ett projekt där man lyfter just unga kvinnor med drogproblematik.  
Tänk gärna FINSAM här också. 
 
Maria Nyman Stjärnskog - Jättebra inspel! 
 
Per Einarsson - Finns det fler familjecentraler på gång? 
Diskuterats länge både i Tomelilla och Sjöbo men finansieringen är inte klar. Behövs för 
det sydöstra hörnet.  
 
Maria Nyman Stjärnskog – Vi skickar ”smörjbollen” både till Regionen och den 
kommunala sidan gällande familjecentraler.  
 
Uppföljning på nästa möte: 
- Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
- Hur många SIP:ar har genomförts? 
- Hur många via Skype? 
- ”Smörjbollen” – Hur har det gått? 
 
Carina Nordqvist Falk - När har vi nått målet? Hur, när och varför? 
 
Karin Melander - Viktigt - Hur ser behovet ut? Antal listade? 
Göra det med gemensamma resurser. Inventering har redan utförts i kommunerna. Kom 
under senhösten 2016. 
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Teambaserad vårdform – Hur ska den se ut? Fungerar kanske redan på ett bra sätt. Många 
aktörer. 
 
Maria Nyman Stjärnskog avslutade mötet med att tacka för idag och nästa gång, den 9 maj 
kl. 09 – 12 ses vi i Skurup. Ser fram mot det fortsatta samarbetet.  
 

Vid tangenterna   Justerat 
 
 
 
Margareta Bosevski    Maria Nyman Stjärnskog 
Sekreterare   Ordförande 
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