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

2. Sammanfattning av utmaningarna med nya lagen (Bildspel bifogas) 
Helena Ståhl gör en dragning kring utmaningar med den nya lagen. Man önskar ett nytt IT- system. Lena 
Jeppsson menar att det är svårt att föra diskussionen kring problemen med IT-stödet då vi inte har 
någon person med kompetensen kring hur IT-systemet är uppbyggt är på plats. Problem uppstår när 
patienten blir utskrivningsklar på helgen och då ska hem till sitt boende. Finns i nuläget ingen på 
vårdcentralerna som kan godkänna övertag av ansvaret. Birgitta och Lena tar med sig frågan tillbaka, då 
det troligtvis ser likadant ut i stora delar av regionen. Är det möjligt att styra detta till helgmottagning? 
 

3. Vidtagna åtgärder hittills (bildspel bifogas – samma som ovan) 
Utbildningar har startas av regionen för deras anställda och av kommunen för deras anställda. Två 
gemensamma workshops för varje ort - Kristianstad, Hässleholm och Ystad är inplanerade (vissa 
genomförda). Dessa vänder sig till medarbetare i kommun och region. 
 

4. HS-avtalet (bildspel – samma som ovan) 
Önskemål om en annan lösning än dagens i Osby och Perstorp när det gäller Mobila vårdteam. Frågan 
ställs också angående vad som görs för att rekrytera läkare till vårdcentralen i Perstorp. Birgitta tar med 
sig frågan om de mobila vårdteamen. Birgitta informerar vid nästa möte vad som görs för att rekrytera 
läkare. Johnny framför att något måste göras nu. Frågan om direktinläggningar kommer upp. Britt-Marie 
informerar om att ny rutin precis är klar när det gäller Kristianstad och att det i Hässleholm fungerar 
som tidigare. Många patienter direktinläggs redan nu. Ny rutin från Kristianstad kommer att kommuni-
ceras inom kort. Peter berättar om hur de lyckats göra sig oberoende av hyrläkare inom psykiatrin. 
 

5. Inspirationsfilm mobilt vårdteam (se bildspel – samma som ovan) 
 

6. SIP m.m. (Bildspel bifogas) 
 

7. Skrivelse från Kristianstad kommun angående risker vid utskrivning från slutenvård – Camilla 
Gärdebring 
Diskussion kring inkommit brev. Möte har hållits mellan kommun och region. Handlingsplan är 
framtagen och uppföljning kommer att ske. 
 

8. Hur uppnå intentionerna med HS-avtalet med nuvarande läkarbrist inom primärvården 
Perstorp och Osby VC?  
Frågan är diskuterad ovan. Caroline, Birgitta, Helena, Annelie samt verksamhetscheferna på 
vårdcentralerna i Osby och Perstorp träffas för att hitta en lösning på hur MVT ska lösas. 
Birgitta kallar till möte. 
 

9. Goda exempel Näsby VC och psykosteam 
Punkten utgår och flyttas till nästa möte 
 

10.  Nästa möte 
Kristianstad Rådhuset 180914 kl. 13-16. Första delen av mötet sker tillsammans med Centrala 
samverkansorganet  
 

11. Till nästa möte 
- Goda exempel vårdcentralen Näsby och psykosteam   
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