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Delregionalt samverkansmöte för Nordöstra Skåne 
2017-02-16 kl. 13:30 – 16:00 
Storstugan Högalidshemmet, Högalidsgatan 10, Hässleholm 
 
Närvarande: 
Maria Nyman Stjärnskog Ordförande Sjukvårdsnämnd Kryh 
Iréne Nilsson 1:e vice ordförande Sjukvårdsnämnd Kryh 
Per Einarsson 2:e vice ordförande Sjukvårdsnämnd Kryh 
Anders Westin Politisk sekreterare 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 
Ann-Louise Norlund Verksamhetschef Skånevård Kryh, Palliativ vård och ASIH 
Margareta Bosevski Chefssekreterare Skånevård Kryh, FV-ledningen 
Iréne Fajersdotter Chefssekreterare Skånevård Kryh, Div Primärvård 
Kristina Kloow Regionchef Capio Närsjukvård 
 
Annika Andersson Omsorgschef/sammankallande Hässleholms kommun 
Sus Eriksen Lantz Socialchef Hässleholms kommun, Socialförvaltningen 
Karin Axelsson Ledamot (M)/Sjukvårdsn. Sund Hässleholms kommun, Omsorgsnämnden 
Åsa Kull Persson Ledamot (C) Hässleholms kommun, Omsorgsnämnden 
Lena Nilsson Ordförande Hässleholms kommun, Socialförvaltningen 
Anna-Lisa Simonsson Verksamhetsområdeschef Östra Göinge kommun, Hälsa och omsorg 
Helena Ståhl Verksamhetsområdeschef Osby kommun, Vård och omsorg 
Jimmy Ekborg Ledamot (C) Osby kommun, Vård- och omsorgsnämnden 
Lina Bengtsson MAS Osby kommun 
Susanna Wahlman Sjöbring Verksamhetschef Bromölla kommun, Stöd och omsorg 
Annelie Börjesdotter Socialchef Perstorps kommun 
Elisabeth Holmer Ledamot (S) Perstorps kommun, Socialnämnden 
Ronny Nilsson Kommunstyrelseordförande Perstorps kommun 
Camilla Gärdebring Förvaltningschef Kristianstad kommun, Omsorgsförvaltningen 
Merete Tillman Förvaltningschef Kristianstad kommun, Arbete och välfärdsförv. 
Marianne Eriksson Ordförande/kommunalråd Kristianstad kommun, Omsorgsnämnden 
Ewa Jakobsen Ordförande Kristianstad kommun, Arbete och välfärdsförv. 
Caroline Hedenström Ordförande Kristianstad kommun, Omsorgsnämnden 
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1. Presentation 

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

2. Genomgång av fastställt dokument kring samverkan – Bilaga 1 
Strukturen beskrevs och den bygger på den struktur som fanns på REKO-mötena. 
Beskriver även utifrån avtalet vad som gäller och vilket uppdrag vi har.  
Se vidare bilaga 1. 
 

3. Nuläge regionala arbetsgrupper 
Pia Lundbom informerar om att divisionscheferna i Skånevård Kryh har utsett sina 
processansvariga att delta i den lokala tjänstemannaberedningsgruppen. Karin Melander 
informerar om att Lena Jeppsson och Karin Melander ingår i både den nordöstra och den 
sydöstra gruppen och Kristina Kloow representerar de privata aktörerna tillsammans med 
Carina Nordqvist Falk, Nova. Ann-Louise Norlund representerar Palliativ vård/ASiH. 
Diskussion fördes kring vilka frågor som är viktiga att komma igång med, gränsdragning 
regional och kommunal nivå. Bygga vidare på gamla upparbetade strukturer och ha 
patienten i centrum i processen. 
 
Strukturen kring lokala grupperingar är ännu inte riktigt klar. Länkar kommer att byggas in 
för samverkan mellan lokala grupperingar och tjänstemannaberedningen.  
 

4. Prioriterade områden utifrån tjänstemannaberedningsgruppen (nordost) 
a.)  Samordnad individuell plan (SIP) 
 SIP:en är det centrala och en förutsättning för att bli inskriven i läkarstödet. Osby 
 berättade förra gången att ”det bara är att börja”. Man försöker nu att ta efter detta i 
 kommunerna.  
 
b.) Lagrådsremiss trygg utskrivning 
 I propositionen föreslår regeringen att en ny lag, lagen om samverkan vid utskrivning 
 från sluten hälso- och sjukvård, införs. Samtidigt upphävs lagen om kommunernas 
 betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. 
 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. 
 Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Den upphävda lagen ska dock 
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 fortsätta att gälla för patienter vid enheter för psykiatrisk vård inom ett landstings slutna 
 hälso- och sjukvård fram till den 1 januari 2019. 
 Läs mer på bifogad länk: 
 http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2017/02/prop.-201617106/  
  
 Diskussion behöver föras kring detta. I samverkan kan vi komma överens om något 
 annat och under 2017 börja rigga för att vi ska klara detta.  
 
c.) Kompetensförsörjning 
 Gemensam plan för kommuner och region. Riktad utbildning? Attraktiva 
 arbetsgivare. 
 Birgitta Landin informerar om att hon ingår i regional grupp och ett första möte är 
 planerat till den 2 mars. 
 Vad är det för vård vi kommer att bedriva om 5 – 10 år? Utbildningarna behöver 
 anpassas utifrån medborgarnas behov.  
 
d.) E-hälsa tjänster och informationsöverföring 
 Önskemål om virtuella vårdplaneringar för att bli mer effektiva lyfts från kommunerna 
 och förvaltningsgruppen SIP har detta i fokus. Lena Jeppsson återrapporterar arbetet 
 vid nästa möte. 
 
 Läkarstödet ska byggas upp gemensamt och det pågår dialog lokalt för att detta ska bli 
 så bra som möjligt. 
 
 Karin Ekelund informerar om att det just nu i Region Skåne pågår upphandling av nytt 
 vårdinformationssystem. Implementering planerad till 2020 – 2022. Inga kommuner 
 med i denna upphandling. Hur påverkar detta möjligheterna för kommunerna att delta?  
 Birgitta Landin återrapporterar på nästa möte. 
 
  Maria Nyman Stjärnskog tycker att de fyra prioriterade förslagen verkar bra och alla 
 ställer sig bakom de beslutade fyra punkterna. Återrapportering vid varje mötestillfälle. 
 

5. Identifierade samverkansområden på tjänstemannanivå – Bilaga ? 
- Tryggad utskrivning 
- Inskrivning i slutenvården 
- Vårdplanering 
- Utskrivning 
- Utskrivningsprocessen 
- Avvikelser 
- Läkarstöd 
- SIP 
- Medicinska riktlinjer 
 - Ny betalningsansvarslag 
-  Kompetens 
- Pat och närståendefrågor ska genomsyra arbetet i alla delar 
 
De sex målområdena i ledningskraft; 
- God vård i livets slut 
- Preventivt arbetssätt 
- God vård vid demenssjukdom 
- God läkemedelsbehandling för äldre 
- Sammanhållen vård och omsorg 
- Psykisk hälsa 

Fler områden som vi ser som ska samverkas på tjänstemannanivå; 

- Rehabilitering - Vem har ansvar för basrehabiliteringen idag? 
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- Hygien och smitta/vårdhygien - Hur ska man hantera detta inom kommunerna? 
- Tandvård 
 

6. Mötestider 2017 
5 maj kl. 08:30 – 11:00 – Delregionalt möte, Osby kommun sammankallande 
8 september kl. 9 – 12 - Delregionalt möte med besök av centralt samverkansorgan 
Rådhus Skåne, Kristianstad, Centrala samverkansgruppen/styrgruppen sammankallande 
17 november kl. 13:30 – 16:00 – Delregionalt möte, Bromölla kommun sammankallande 
 

7. Övrigt 
Ensamkommande barn – medicinskt ansvar 
Brådskande fråga som uppkommit med anledning av allvarliga suicidförsök med 
receptbelagd medicin på HVB-hem. Finns ingen på HVB-hemmen som kan fördela denna 
medicin. Frågan berör hela Skåne. 
 
Nationellt problem och även SKL har tittat på detta. Landstingen har hälso- och 
sjukvårdsansvaret för personer som vistas på HVB-hem upp till 18 års ålder. Ansvaret 
åvilar den läkare som skrivit ut läkemedlet. 
 
Pia Lundbom har lyft frågan till Avdelningen för Hälso- och sjukvårdstyrning, Ingrid 
Bergman, som tar frågan med sig och återkommer med information till samtliga vårdgivare. 
 
Medicinsk förbehandling på korttidsboenden – Annika Andersson, Hässleholm 
Har blivit kommunernas fråga. Dessa patienter kan inte tas in på våra korttidsenheter. 
 
Pia Lundbom tar frågan med sig och Kryhs chefsjuksköterskor får titta vidare på detta. 
 
Maria Nyman Stjärnskog avslutar mötet med att tacka för idag och vi ses nästa gång 
den 5 maj kl. 08:30 – 11:00 i Osby. 
 
 

Vid tangenterna   Justerat 
 
 
Margareta Bosevski    Maria Nyman Stjärnskog 
Sekreterare   Ordförande 
 
 
 
Iréne Fajersdotter 
Sekreterare 
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