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Delregional strategisk tjänstemannaberedning Skåne 
Nordost 

 

Plats Östra Göinge, Läkarvillan, ”Döneberga” (Tegelvillan bredvid 
kommunhuset) 

Datum och 
tid 

2018-01-09 
Kl 13.30-15.30 

1. Genomgång av föregående protokoll 

Föregående minnesanteckningar gicks igenom. 

2. Godkännande av dagordning och beslut om sekreterare för 
mötet 

Dagordningen godkändes med tillägg ”En väg in” under övriga frågor 

3. Verksamhetsplan 

Avrapportering från Operativa gruppen, avstämning av fokusområden 

 Samverkan vid utskrivning- överenskommelse, avvikelsehantering 

Diskussioner pågår i den operativa tjänstemannaberedningen. Alla 

kommuner har ännu inte politiskt hanterat överenskommelsen som 

gäller vid ”samverkan vid utskrivning.” men det förväntas fattas 

beslut i samtliga nordost kommuner innan den 31/1. Gällande 

avvikelsehanteringen pågår en diskussion mellan kommunerna så att 

man har en samsyn kring vad som ska gälla.  

 Läkarstödet 

Möten kommer att hållas under våren i Kristianstad och Hässleholm. 

Hässleholm 15/1 och Kristianstad 31/1 (här påbörjas diskussionen 

internt vid första mötet). Diskussion kring projektet som startar upp i 

Knislinge 1/3, och att det kan komma och se olika ut i de olika 

kommunerna beroende på avstånd till Kristianstad/Hässleholm och 

tillgången till läkare. Önskemål om att ha en diskussion med Falck 

gällande hur de ser på de hembesök som de förväntas göra. Viktigt 

att vi har en samsyn kring vad som är bäst för patienten. Eventuellt är 

de inbjudna till uppstartsmötet avseende ”Hälsostadsprojektet” i 
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Hässleholm 15/1. Caroline undersöker detta. Finns det statistik på hur 

många som läggs in på sjukhus i samband med kontakt med 

Falck/hembesök. Vad är det för ärenden/åtgärder/var görs besöken? 

Lena tar med detta till Centrala tjänstemannaberedningen. 

Utbildning i SIP kommer under våren för region och kommuner. 

Viktigt att vi därefter funderar på hur vi ska mäta att kvaliteten på 

SIP förbättras. 

 Kompetens-och personalförsörjning 

Arbetsgrupp kommer att bildas där Lina Bengtsson kommer att vara 

sammankallande. Vi behöver representation från regionen i denna 

grupp. Birgitta och Caroline tar med sig denna fråga. Birgitta 

informerar om förändringar i ledningsstrukturen inom primärvården 

och att det kan komma att påverka de olika grupperingar som finns 

idag. Viktigt att vi tänker på varandra i utbildningssammanhang. 

Viktigt att vi samarbetar på ett bättre sätt. 

 E-hälsa 

Möte bokat med Kryhs IT-organisation för att säkerställa behov av 

teknik. 

 SIP- redovisning kompletteras med inskrivning, hembesök och lm –

genomgångar 

Genomgång av aktuella siffror 

 

Uppdrag ges till operativa gruppen att ta fram en ansvarig för varje 

aktivitet samt att ta fram/ se över indikatorer och värden för varje 

målområde samt se över antalet indikatorer per mål, det kan ibland vara 

tillräckligt med en indikator. 

 

4. Information om Hälsostadskonceptet  

Caroline informerar från studiebesök som gjorts i Hälsostaden Ängelholm av 

Hässleholm, Osby, Perstorp och Region Skåne. Detta besök följs upp av ett 

uppstartsmöte 15/1 där representanter från bland annat slutenvård, 

primärvård, och kommuner träffas.  

5. Kartläggning av samverkans- och arbetsgrupper i NÖSK 

Redovisning från operativa av vilka grupper som finns och vilka 

representanter som finns i nordöstra Skåne.  

 

Uppdrag ges åt operativa gruppen att förtydliga sammanställningen i 

förslagsvis en lättöverskådlig matris med uppgift om vilka grupper som 

finns, syftet med gruppen, vilka frågor som diskuteras, vilka som är med i 

varje grupp och hur ofta man träffas. Operativa gruppen ska analysera om 

det går att sammanföra visa samverkansgrupper med syfte att minska antalet 

mötesforum. Frågan om FoU-nätverkens organisation och existens 

inkluderas i analysen. Operativa gruppen ska ta fram förslag på ny 

samverkans och arbetsgruppsorganisation 
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6. Punkter till delregionala samverkansmötet 

           Nära vård- Greger Linander 

           Färdtjänst- Skånetrafiken – diskussion då det råder oklarheter om vad  

           vi förväntar oss av denna punkt. Christina tar upp våra önskemål 

           Avrapportering fokus områden: 

- SIP, inskrivningar, läkemedelsgenomgångar, hembesök- Birgitta 

L och Kristina K 

- Verksamhetsplanen- Helena S 

- Nya lagen  - Status- samtliga 

- Palliativt projekt Österlen- Ann-Louise Nordlund 

            

 

7. Övriga frågor 

 

 En väg in 

Lena informerar om att sammanställningen av ”en väg in” är klar. 

Var och en går igenom denna till nästa möte. 

 

 

 

Vid anteckningarna 

 

Birgitta Landin 

Tf Divisionschef , Division Primärvård, Skånevård Kryh 


