
 

 

Besöksadress Marklundavägen 19 (Lindhem) 
Postadress Vård och omsorg 
 283 80 Osby 

Telefon 0479-52 81 89 vx 
Fax 0479-52 81 86 
E-post vardochomsorg@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

 
Bankgiro 281-6809 

 

 

 
 
Ordförande 
Helena Ståhl, 0479-52 84 08 
helena.stahl@osby.se 
 
Sekreterare  
Annika Andersson, 0451-26 87 01 
annika.andersson@hassleholm.se 
 

Minnesanteckningar 
Sida 

1(4) 

Datum 

2017-10-31 
 

      

 

 
 

 

 

  

 

Delregional strategisk tjänstemannaberedning Skåne 
Nordost 

 

Plats Hässleholms sjukhus, Spettekakan 

Datum och 
tid 
 
 
Närvarande 

2017-10-31 
Kl 10-12 
 

 
Birgitta Landin, Tf divisionschef primärvård 
Titti Gohed, Strateg, kontaktperson KFSK 
Lena Jeppsson, Hälso- och sjukvårdsstrateg Kryh 
Caroline Lindahl, Chef Hässleholm sjukhusområde Kryh 
Kerstin Wanstadius, enhetschef Östra Göinge 
Irini Papadopoulou, Kryh 
Susanna W Sjöbring, Bromölla kommun 
Annelie Börjedotter, Perstorp kommun 
Peter Södergren, Vuxenpsykiatri Kristianstad 
Maja Sandström Olsson, MAS Kristianstad kommun 
Annika Andersson, Hässleholm kommun 
Helena Ståhl, Osby kommun 

 

1. Genomgång av föregående protokoll 

Godkänns och läggs till handlingarna 

 

2. Godkännande av dagordning och beslut om sekreterare för 
mötet 

Några tillkommande ärende under punkten övrigt godkänns. 

Beslutar att sekreterarskapet ska alternera. Val av sekreterare till 

dagens möte Annika Andersson. 
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3. FOU-nätverk 

Information från representanter från Region Skåne Elin Fahlström och 

kommun Maja Sandström Olsson. Elin Fahlström är samordnare för 

nätverken. Idag finns 5 aktiva nätverk. 

Målsättning verka för att nationella och regionala riktlinjer tillämpas. 

Omvärldsbevakning.  

Hur ska FoU- nätverken organiseras i förhållande till HSA och 

fastställda samverkansorgan? Någon form av styrgrupp behövs. Ska 

Strategisk eller operativ tjänstemannaberedning vara styrgrupp? Eller 

ska Forskningsplattformen ha en styrgruppsfunktion? 

Vi kommer överens om att ställningstagande om framtida FOU-

nätverk och organisation bör beaktas vid arbetet med inventering av 

befintliga arbetsgrupper för att hitta en optimal organisation för 

samverkan & utveckling. Frågan lyfts till den operativa gruppen som 

ansvarar för pågående inventering. 

Bildspel som redovisades vid mötet biläggs minnesanteckningarna 

(bilaga 1) 

4. Kfsk hemsida 

Möjlighet finns nu att spara dokument på kommunförbundets 

hemsida. Dokument skickas in via hemsidan till KFSK:s 

kommunikatör. 

Önskemål om anpassningar av hemsidan skickas till Titti Gohed. Vid 

mötet fastställs följande rubriker: 

Deltagarförteckning 

Minnesanteckningar 

 Strategiska tjänstemannaberedning 

 Operativa tjänstemannaberedning 

 Delregionalt samverkansmöte - politisk nivå 

Verksamhetsplan 

Övriga dokument 

5. Verksamhetsplan 

Avrapportering från Operativa gruppen, avstämning av fokusområden 

Den operativa gruppen har träffats en gång och en arbetsgrupp har 

bildats för att ta fram ett förslag på verksamhetsplan. 

Verksamhetsplanen är kompletterad med deltagarförteckning och 

biläggs (bilaga 2) 

6. SIP och betalningsansvarsdagar 

Helena redovisar nuläget utifrån de uppgifter som är inlämnade. Från 

kommunernas sida upplevs ett problem att det upprättas SIP:ar, men 

bristen på läkare innebär att det i praktiken inte går att beskriva vad 

patienten kan förvänta sig vid inskrivning i de mobila vårdteamen.  

SIP:ar
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Saknas förutsättningar för hälso- och sjukvårdsavtalet ska detta lyftas 

till strategisk grupp och vidare till central tjänstemannaberedning om 

så behövs. 

Förlängt avtal med Falck till mars 2021. Är patienten inskriven i det 

mobila teamet så har Falck inte ansvaret för patienten vardagar kl 8-

18.  

Diskussion kring primärvårdens koordineringsansvar när patienten har 

behandling ordinerad från sluten vården. 

Oklart om frågan om tjänsteköp är möjligt. Titti Gohed kollar upp och 

svar biläggs 

Redovisning av betalningsansvarsdagarna biläggs (bilaga 3) 

7. Nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-
och sjukvård 

I CS fattades följande beslut 8 september:  

Beslut: uppdrag lämnades till tjänstemännen att ta fram förslag till 

lösningar kring hur lagen kan tillämpas. Dessa ska läggas fram till 

nästa möte för ställningstagande. Det ska gälla de dispositiva delarna 

och man bör också göra en omvärldsbevakning på vad som sker i 

övriga landet. Underlaget kan sedan ingå i den överenskommelse som 

ska tas fram mellan parterna. 

Förslag skulle presenteras vid möte den 13 oktober. Vid mötet den 13 

oktober presenterades inget förslag undan det ligger på Region 

direktören och förbundsdirektören att ta fram förslag för de 

dispositiva delarna. Förhoppningen är att det ska finnas ett förslag till 

CS 10 november. 

8. HVB hem 

Vem har hälso- och sjukvårdsansvaret, likställas med boende LSS 9:8 

(barn). Kommun har informationsansvaret. Det saknas riktlinjer för 

hantering och ansvarsfördelning. Viktigt med SIP, frågan bör lyftas 

till Socialchefsrådet och SKL. 

9. Deltagarlista samverkansorgan 

Helena önskar att deltagarlistan kompletteras snarast med ersättare 

(bilaga 4) 

10. Kartläggning av samverkans- och arbetsgrupper i NÖSK 

Den operativa gruppen har fått ett uppdrag att inventera, men den är 

inte klar. 

11. Fastställande av tider för kommande möten? 

Svårt att fastställa innan datum är satta för delregionala 

samverkansmötena. Förslag från ordförande att vi avsätter en 

stund efter DS den 17 november och fastställer mötestider för 

2018 
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12. Förslag dagordning vid delregionalt samverkansmöte 
17/11 som är i Bromölla – Susanna skriver dagordning 

Redovisning fokusområde  

Samverkan vid utskrivning 

Datum för 2018 

För övrigt de punkter som finns från föregående minnesanteckningar, 

förutom punkten nyanlända som kan strykas. 

 

13. Övriga frågor 

 

 AA lyfter frågor i delregionaltjänstemannaberedning kring 

problematik specifika psykiatri ärenden/ självskadebeteende. 

 

 VISAM – instruktörsutbildning, se mail från Titti Gohed som 

önskar svar senast 16/11-2017. 

 

För anteckningarna 

 

 

Helena Ståhl   Annika Andersson 

Ordförande   Mötessekreterare 


