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1. Genomgång av föregående protokoll 
Protokollet godkänns efter översiktlig genomgång. 
 

2. Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Hur går diskus-
sionen? 
Regiondirektören har fått i uppdrag att påbörja arbetet kring lagen om samverkan vid utskriv-
ning från sluten hälso- och sjukvård. Möte med Kommunförbundet Skåne har ägt rum samt 
att ett förslag till beslut ska presenteras för regionstyrelsen i december.  
 
Diskussion kring behov av olika överenskommelser i olika delar av Skåne utifrån förutsätt-
ningar då stora skillnader finns i Skåne i dag mellan kommuners förmåga att ta hem sina 
patienter. Av denna anledning verkar det svårt att få till en överenskommelse som ska täcka in 
alla 33 kommuner. Diskussion har förts om en omställningsperiod (vad ligger i det begreppet?) 
under januari-mars 2018 för att hitta olika lösningar kring samverkan under vilken period 
betalningsansvaret på 3 dagar ska gälla, dock är pris per dygn inte klart i dagsläget.  
 
Maria Nyman Stjärnskog tar via regionledningen med sig behovet av incitament i överens-
kommelsen.  
 

3. Information om nya färdtjänstavtalet - Skånetrafiken 
Punkten utgår och återkommer framöver. 
 

4. Lägesrapport de fyra fokusområdena 
Fokusområden 
Överenskommelse har gjorts om att arbeta med fyra prioriterade områden, e-hälsotjänster och 
informationsöverföring, kompetensförsörjning, SIP, samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård. Den operativa gruppen har fått i uppdrag att ta fram förslag på mål, mät-
bara indikatorer samt handlingsplaner för respektive område.  
 
SIP  
Redovisning av antalet genomförda SIP på offentliga vårdcentraler, hos privata vårdgivare, på 
SÄBO i egen regi och enskilda vårdplatser. Även vårdcentraler med enbart hyrläkare genomför 
SIP. Förslaget framåt är att även redovisa antal inskrivna i mobilt team och tvärprofessionella 
läkemedelsgenomgångar för att få en total bild i samarbetet mellan kommuner och vård-
centraler. Inom de offentliga vårdcentralerna håller en översyn på att göras över registreringen 
av SIP samt att man nu fått ordning på siffrorna vad gäller inskrivning i mobilt team.  
 
e-hälsa 
Arbetet kring virtuell vårdplanering har påbörjats då samordnad vårdplanering framöver 
kommer ske både på sjukhus och i hemmet. Processen kring det nya digitala systemet SDV har 
gått in i nästa fas av den juridiska processen. Viktigt att samarbeta kring e-hälsa samt att få ut 
mobilt stöd i hemmet för att möta den nya lagstiftningen. Nuvarande IT-system behöver 
anpassas utifrån olika målgrupper, viktigt att bygga system som fungerar även för med-
arbetarna. 
 
Capio – Startat Capio go med virtuella besök med chattfunktion i hela Skåne samt att möjlighet 
finns till videobesök. Tanken är att det ska finnas möjlighet till detta även kvällar och helger.  
 
Primärvården – HÄPP (hälsa på platta) håller på att utvecklas inom ASIH. Test av HÄPP har 
genomförts i intranätmiljö men ännu inte i hemmet.  
 
Osby – Virtuell vårdplanering är möjlig i dagsläget med en vårdavdelning och förhoppningen är 
att fler vårdavdelningar ska kopplas på. Gjort försök med kameratillsyn men detta har varit 
svårt att föra ut. Börjat med mobil dokumentation.  
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Bromölla – Man har anställt en chef som ska ha i uppdrag att driva e-hälsoutvecklingen i 
kommunen.  
 
Perstorp – Sökt pengar för att kunna utbilda personal gällande teknik och hjälpmedel samt även 
sökt pengar för att utveckla välfärdstekniken på demensboenden. Man har anställt en strateg.  
 
Hässleholm – Har en digital strategi med bland annat trygghetskameror, digital hemtjänst, mobil 
dokumentation, digital öppning av dörrar etc.  
 
Kristianstad – Befinner sig på samma nivå som övriga kommuner men inte riktigt kommit 
vidare pga. stor omsättning av vakanser samt fokus på andra frågor.  
 
Östra Göinge – Befinner sig på samma nivå som övriga kommuner.  
 
Kompetensförsörjning 
Beslutstödsutbildning kommer att starta vilken mest riktar sig mot kommunerna men kommer 
under 2018 att ges även till akutmottagningar och vårdcentraler. Palliativt Utvecklingscentrum 
har tagit fram en utbildning kring palliativ vård som kommer att ligga med i utbildnings-
paketet. BL informerar mer om detta vid nästkommande möte och också om Palliativt 
Utvecklingscentrums samarbete med Stiftelsen Hospice Österlen.  
 
VO College - Det finns goda förutsättningar att jobba med kompetensförsörjning inte bara för 
undersköterskor utan även för övriga yrkeskategorier.  
 

5.  Kartläggning hemtagning av patienter 
Redovisning av genomförd inventering av betalningsansvarsdagar 2015-september 2017 i 
nordöstra Skånes kommuner. Utvecklingen visar på sänkta kostnader. Önskemål framförs om 
statistik även bakåt i tiden för att se utvecklingen.  
 
En fördjupning behöver göras av felaktiga fakturor (pga. bristande faktureringsunderlag) vilka 
därmed får bestridas vilket är tidsödande.   
 
Kort redogörelse kring hur förberedda primärvård, kommun och slutenvård är, hur man riggar 
och om möjlighet finns till att ta hem patienter på helgerna.  
 
Skånevård Kryh – Centrala utbildningar pågår vecka 46-47 vilka Region Skåne och kommuner 
arrangerar tillsammans.  
 
Primärvård – Arbete pågår med att stärka upp men man planerar inte för att några SIP:ar ska 
behöva göras på helgerna. Lyfter vikten av att så mycket som möjligt sköts dagtid för att 
minska akuta insatser på helgerna. Primärvårdens intention är möta upp de förväntningar som 
finns. Har avtal med läkarstöd från Falck kvällar, helger och nätter. Fast anställda allmän-
specialister saknas i Hässleholm. 
 
Slutenvården – Arbete pågår med att se över rutiner och scheman på vårdavdelningar, dialoger 
förs med läkare, diskussioner har förts i respektive ledningsgrupper, utbildningar pågår etc. 
Medicinska sekreterare arbetar inte på helger, förutom på akutmottagningen, och man ser just 
nu över hur man skulle kunna förstärka den gruppen på helgerna.  
 
Osby – Är riggade. Betonar vikten av att det måste finnas kontaktpersoner på sjukhusen.  
 
Bromölla – Tagit höjd i budget med bland annat biståndshandläggare på helger. Svårigheter att 
ha beredskap i hemtjänsten, kommer därför sannolikt belasta korttidsplatser över helgerna.  
 
Kristianstad – Har bemanning men avvaktar med eventuella schemaändringar tills avtalet är 
klart. Saknar vikarier inom hemtjänsten. Betonar vikten av läkarstöd från primärvården för att 
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det ska fungera och att slutenvården, vid planering av hemtagning på helger, inte kan lämna 
sent besked om att hemtagning inte ska genomföras.  
 
Perstorp – Arbete pågår med översyn av rutiner och bemanning. Har svårt med korttidsplatser. 
Bra samarbete med vårdcentralen. Kommer inte att kunna bemanna med vårdplanerare under 
helger utan måste gå ihop med annan kommun för att lösa det.  
 
Hässleholm – Säkerställer resurser i vårdplaneringsteam samt tillgänglighet på korttidsplatser 
och ser över utbildningsbehovet. Ser en risk med lagen att antalet återinläggningar ökar om 
alltför stort fokus läggs på att patienter ska skrivas ut. 
 
Östra Göinge – Riggar internt med att bland annat se över bemanningen. Lyfter vikten av 
patientsäkerheten och att man måste gå i takt med regionen.  
 
Capio – Har en tydlig plan för patienter måndagar-fredagar. Om SIP skulle bli aktuellt på 
sjukhusen önskar man delta via Skype, arbete pågår med att planera för detta.  
 
Psykiatrin – Deltar inte i så många samordnade vårdplaneringar men behöver bli bättre på 
diverse olika insatser varför bland annat utbildningsinsatser pågår. Upplever att glapp före-
ligger mellan omsorg och socialförvaltning. Betalningsansvar 30 dagar gäller även 2018.   
 

6. Den nära vården – Greger Linander/annan för information 
Punkten utgår och återkommer framöver. 
 

7.  Verksamhetsplanen 
Verksamhetsplanen presenterades vid föregående möte. Sedan dess har planen bearbetas oh 
kompletterats med ny funktion i Hässleholm samt deltagarförteckningar för de olika bered-
ningarna. Planen har överlämnats till operativa gruppen som bildat en arbetsgrupp vilken har i 
uppdrag att utveckla planen och därefter presentera den för den strategiska beredningen.  
 
På Kommunförbundets hemsida (https://kfsk.se/hsavtal/sa-ar-vi-organiserade/nordostra-
skane/) finns möjlighet för de olika beredningarna att publicera dokument. 
 

8.  Övriga frågor 
SPiSS – Suicidprevention i Svensk sjukvård 
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningskalender/e-
learning/spiss/?highlight=suicid 
Psykiatri Skåne har tagit fram en utbildning för att öka kunskapen hos medarbetare inom vård 
och andra verksamheter där man möter människor som kan vara suicidbenägna. Utbildningen 
kallas SPiSS, Suicidprevention i Svensk Sjukvård men är relevant även för andra verksamheter 
utför sjukvården såsom socialtjänsten, hemtjänst, skola, polis, kriminalvård, trossamfund med 
mera. SPiSS omfattar tre webbkurser.  
 
Självskadechatten 
http://www.shedo.se/chatt/ 
Premiär för självskadechatten den 2 december som ett stöd vid självskadebeteenden och 
ätstörningar.  
 
UM online 
UM online har startat upp via Skype kvällstid med sjuksköterska, barnmorska och kurator 
tillgängliga.  
 

8.  Nästa års mötestider 
25 januari kl. 10.00–12.00, Kristianstads kommun 
20 april kl. 13.30–16.00, Perstorps kommun 

https://kfsk.se/hsavtal/sa-ar-vi-organiserade/nordostra-skane/
https://kfsk.se/hsavtal/sa-ar-vi-organiserade/nordostra-skane/
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningskalender/e-learning/spiss/?highlight=suicid
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningskalender/e-learning/spiss/?highlight=suicid
http://www.shedo.se/chatt/
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7 september ca kl. 10.30–12.00 tillsammans med Central samverkan, Kristianstad (Central 
samverkan möte kl. 09.00-10.30) 
16 november kl. 13.30–16.00, Hässleholms kommun 
 
Till kommande möten 

- Information om nya färdtjänstavtalet - Skånetrafiken 
- Den nära vården – Greger Linander/annan 
- Äldreprocessen 
- Utbildning palliativ vård via Palliativt Utvecklingscentrum – Birgitta Landin 
- Palliativt Utvecklingscentrums samarbete med Stiftelsen Hospice Österlen – Birgitta Landin 
 

 
 

Vid tangenterna   Justerat 
 
 
Iréne Fajersdotter   Maria Nyman Stjärnskog 
Sekreterare   Ordförande 
 


