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Datum

2018-03-26

Minnesanteckningar Delregional strategisk
tjänstemannaberedning Skåne Nordost
Närvarande; Helena Ståhl, Peter Södergren, Caroline Lindahl, Birgitta E Landin,
Camilla Gärdebring, Annelie Börjesdotter, Marie Persson, Monica Dahl
Förhinder: Lena Jeppsson, Irini Papadopolous, Linda Welin, Annika Andersson,
Sus Lantz, Merete Tillman
Plats

Lokal ”Boken”, Kommunhuset Perstorp, Torget 1 Perstorp

Datum
Tid

2018-03-26
Kl. 14.00 -16.30

1. Genomgång av föregående protokoll
Helena Ståhl går igenom de punkter som inte är återrapporterade.
2. Godkännande av dagordning och beslut om sekreterare för
mötet. Monica Dahl Östra Göinge kommun
3. Samverkan vid utskrivning
Uppföljning CSK och Hässleholms sjukhus, vårdcentraler (Osby,
Perstorp, Hässleholm, Kristianstad, Bromölla, Östra Göinge).
Vi kan konstatera att bilden av vad som inte fungerar är
samstämmigt. Införandet har inte haft de bästa förutsättningarna!
Kommunerna är eniga i sin kritik att det största bekymret är att
utskrivningsdatumet förskjuts och att vårdtagare skickas hem utan att
kommunen underrättats. Perstorp har lämnat en hel del avvikelser där
patienter åkt hem utan att meddela kommunen, därmed åsidosätts
patientsäkerheten.
Biståndshandläggarna upplever att de behöver vara uppkopplade 24/
7 och det kräver extra resurser.
Likaså är det ett stort merarbete för VC och administrationen för
sjukhusen har ökat.
Skrivs fler avvikelse från kommun till slutenvården och
återkopplingen är inte framgångsrik!
Samtliga yrkeskategorier behöver delta i arbetsgruppen utifrån
förbättringar. Processkartläggningen är schematisk därmed ger den
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lite väl mycket tolkningar, behöver dels vara Skånegripande process
men för att hitta lösningar behöver vi testa och utvärdera.
Vi skickar med att kika på patientfall som gått otroligt bra.


Skrivelse från MAS Kristianstad till Regionen gällande
korttidsvården. I nuläget saknar Kristianstad återkoppling. Regionen
har bildat en arbetsgrupp med chefsläkaren som sammankallande,
Mas Kristianstads kommun är inbjuden. Bifogas till kommande
delregionalt möte.



Information om olika pågående utvärderingar av nya
samverkanslagen.
Helena informerar från den centrala tjänstemannaberedningen



-

Malmö, har valt att köpa in en utvärderingstjänst av InRikta.

-

SKL har tagit fram indikatorer och vägledning för att
sammanhållen vård och omsorg. Kommunförbundet deltar i
arbete för att se om dessa kan användas som utvärdering

-

Hässleholms sjukhus ska utvärdera hur vårdtiden har påverkats
nu efter 3 månader.

-

Redovisar utmaningar i tolkningen av rutin och vägledning för
samverkan, utmaningar med IT system Mina Planer.

Workshop HOP 22/3 har genomförts för att förbättra samverkan vid
utskrivning. Bra uppslutning trots kort varsel för mötestiden, dock
saknades läkarna. Träffen den 7/5, är viktig då behöver läkarna delta.
Lena Jepsson och MAS i Kristianstad ska hålla ihop en liknande
grupp för Kristianstad, ÖG och Bromölla.

4. HS-avtalet
 Läkarstödet
o Falck-avtalet, började gälla 1/3. Avvikelser ska hantereras i
enlighet med rutin. Falks har inte tillgång till SIP.
o Bristen på läkare i Nordöstra Skåne, hur lyfter vi det till
politiken. Perstorp VC och Osby VC har det som tuffast då
det inte blir lika vård på lika villkor. Varje VC löser sina
akuta hembesök! Ser väldigt olika ut i Nordöstra Skåne.
o Gällande direktinläggning är möjligt inom kort dock är
rutinen inte ut kommunicerad till VC.
o Info från SKL ang. sekretess, respektive myndighet måste
förvissa sig om att sekretessen följs och att vårdtagare lämnat
medgivande.


Kompetens-och personalförsörjning,
o



E-hälsa



Mobilt vårdteam- instruktionsfilm som Malmö stad gjort finns på
kommunförbundets hemsida!
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SIP
o Nuläge SIP- utbildning, upplevelsen är att betydligt fler
behöver kunna mer om vad en SIP är. Därför behöver
utbildningen gällande kvalitet skjutas till hösten 2018 istället
krävs fler utbildningsinsatser om SIP. Utbildningsmaterial,
lathundar mm ska lanseras. Behöver ha fokus på mer
relationsbyggande!
o Nulägesredovisning bifogas som bilaga.

5. Kartläggning av samverkans- och arbetsgrupper i NÖSK
Arbetet med kartläggningen pågår i operativa gruppen. Frågan om var FoU
nätverken ska organiseras tas upp igen.
6. Revidering av överenskommelse habilitering
Information om pågående arbete.
Ingrid Kongslöv, verksamhetschef vuxenhabiliteringen och Jenny
Hellstrand. Kommunförbundet Skåne, har fått i uppdrag att revidera
överenskommelsen och ska återkoppla till centrala tjänstemannaberedningen
22 maj 2018.
7. Punkter till Delregionala samverkan


Sammanfattning utskrivningslagen
-

Sammanfattning av utmaningarna med nya lagen

-

Vidtagna åtgärder hitintills



Skrivelse från Kristianstad kommun angående risker vid utskrivning
från slutenvård – Camilla Gärdebring



HS-avtalet
-

Film om mobilt vårdteam – Helena

-

Redovisning av SIP och mobilt vårdteam - Kristina och Birgitta



Hur uppnå intentionerna med HS-avtalet med nuvarande läkarbrist
inom primärvården Perstorp och Osby VC?



Goda exempel Näsby VC och psykosteam- Peter Södergren

Vid tangenterna
Monica Dahl
Chef Hälsa och Omsorg
Östra Göinge Kommun

