
Minnesanteckningar 9/11 - delregionalt möte Sydost. 
 
Plats: Hotell Continental, Ystad. 
 
Närvarande: 18 st totalt, följande kommuner var representerade: Skurup, Sjöbo, Simrishamn, 
Tomelilla, Ystad, representanter från sjukvårdsnämnd Kryh och en representant från Novakliniken. 
 
Dagordning 
 
 1. 
 
* Status kring var i processen kring den nya organisationen/processen vi befinner oss just nu 
 
 2. 
 
* Information om SIP 
 
 3. 
 
* Information om AsiH och palliativ vård i kommun/region 
 
 4. 
 
* Information om den beslutade läkarstödsmodellen 
 
 5. 
 
* E-hälsa - exempel Itachi och Hästveda 
 
 6. 
 
* Framåtsyftande diskussion om vilka behov vi ser hos kommunens patienter 
 
 7. 
 
* Gemensamma utmaningar kring kompetensförsörjning 
 
 8. 
 
* Vad pratar vi om nästa gång? (Flagga för gemensamt möte Sydost och Nordost samt gemensam 
inspirationsföreläsning) 
 
 9. 
 
* Nästa möte 
 
 10. 
 
* Vilken kommun tar värdskapet nästa gång? 
 
  



 
1. Var befinner vi oss nu? 
 
Frågan är svårbesvarad pga. att olika konstellationer arbetar med det nya hälso- sjukvårdsavtalet. På 
tjänstemannanivå pågår arbetet i de s.k. samverkansgrupperna som togs fram i samband med 
förhandlingarna om det nya avtalet. 
 
2. Information om SIP - se bifogat bildspel. 
 
3. Information om AsiH och palliativ vård i kommun/region - se bifogat bildspel. 
 
4. Information om den beslutade läkarstödsmodellen - Karin Melander föredrar angående den 
beslutade modellen för läkarstöd. Utgår ifrån primärvården. 08.00-17.00. Som tidigare ringer 
kommunen sin VC som tidigare men på sikt ska "ett nummer in" gälla. Diskussioner om lösningar för 
detta pågår. 
 
5. E-hälsa - exempel Itachi och Hästveda - Maria Nyman Stjärnskog redogör kortfattat för den budget 
som beslutats av Regionfullmäktige där en satsning på E-hälsa 200 Mkr är prioriterat 2017. I Kryh 
finns flera intressanta piloter som ska implementeras successivt på bred front i Skåne. Bla redogjorde 
Ann-Louise Nordlund för planeringsverktyget Itachi inom Asih och Maria och Karin informerade om 
den virtuella läkarlösningen på filialen i Hästveda. Även vårdplanering över länk kommer att testas 
med Skurups kommun under hösten och bl a Osby kommun uttryckte önskemål om att få pröva 
detta. Karin tar med frågan tillbaka. En annan fråga som kom upp gällde varför den tidigare 
möjligheten att vårdplanera mellan kommun/Hässleholms sjukhus försvann? Karin tar med frågan 
tillbaka. Carina Nordqvist Falk, VD på Novakliniken, informerade kring mycket intressanta e-
hälsoprojekt se nedan: 
 
eHälsa på gång hos Novakliniken 
•         Optilogg – hjärt och lung 
•         Videovård – läkare till sjuksköterska på boendet och patient 
•         KOL 
•         Tum-EKG för att förebygga förmaksflimer 
•         MinDoktor – lab och prover 
 
6. Framåtsyftande diskussion om vilka behov vi ser hos kommunens patienter bl.a: 
 
Utvecklingsplanen omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden under 
avtalsperioden: 
 
• utveckling av teambaserad vårdform för de mest sjuka 
 
 
• utveckling av insatser för tidvis sviktande 
 
 
• utveckling av arbetssätt och stöd för personer i riskgrupper 
 
 
• utreda förutsättningar för att samorganisera rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning 
 
 
 



 
7. Gemensamma utmaningar kring kompetensförsörjning- ta fram en plan för kompetensförsörjning 
och kompetensutveckling samt utbildningsmöjligheter. Kan punktinsatser väga upp kompetensfrågan 
i kommunerna? Uppgift för kommunerna att inventera antal punktinsatser och uppgift för regionen 
att inventera läkarbrist. Kartlägga och sammanfoga ges beredningsgruppen i uppdrag att titta på till 
nästa gång. 
 
8. Vad pratar vi om nästa gång? (Flagga för gemensamt möte Sydost och Nordost samt gemensam 
inspirationsföreläsning:) 
 
Varför gör vi det här? 
 
Värdegrunden i avtalet: 
 
*Individfokus 
 
*Personcentrerade samarbetslösningar utifrån patientens/brukarens behov och förutsättningar. 
 
*Patientens/brukarens förväntningar på inflytande och självbestämmande, respektfullt bemötande 
samt en lättillgänglig vård av hög kvalitet. 
 
*Vi ska upplevas som en gemensam organisation utifrån patientens/brukarens perspektiv. 
 
Mötet beslutar att en handlingsplan ska tas fram snarast möjligt. Omsorgscheferna i respektive 
kommun föreslås ingå i en beredningsgrupp. Dan Kjellsson har ansvar för samordningen i Sydost. 
Resultatet presenteras på nästa möte i Sjöbo. 
 
9. Nästa möte - Fredagen den 24 mars 2017 i Sjöbo. 
 
10. Vilken kommun tar värdskapet nästa gång? 
 
Sjöbo. 
 
Kallelser till mötena kommer att skickas till en ansvarig person i respektive kommun. Vi önskar att få 
information vem som är ansvarig i respektive kommun innan den 10/12. 
 
Vid pennan 
 
Anders Westin, Pol Sek SAP 
Tel: 0725-998012 
anders.westin@skane.se<mailto:anders.westin@skane.se> 
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