
 

 

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 

 

 

DELREGIONAL SAMVERKAN  
NORDÖSTRA SKÅNE 

MINNESANTECKNINGAR 
Sida 

1(4) 

Datum 

2018-08-24 
 

      

 

 
 

 

 

  

 

Delregional strategisk tjänstemannaberedning Skåne 
Nordost 

 

Plats Hässleholms sjukhus konferensrum Gåsen 

Datum och 
tid 

2018-08-24 
Kl 13.00-16.00 
 
Närvarande: Susanna Sjöbring, Eva Borg Liljekvist, Jessica Hard-
Svensson, Monica Dahl, Annelie Börjesdotter, Birgitta Landin, 
Caroline Lindahl, , Lena Jeppsson, Linda Welin, Peter Södergren. 
Adjungerad: Ann-Louise Norlund 
 
Förhinder: Sus Lantz, Camilla Gärdebring, Merete Tillman, , Irini 
Papadopoulou 

1. Genomgång av föregående protokoll 

Protokoll godkänt. 

2. Godkännande av dagordning och beslut om sekreterare för 
mötet 

Dagordning godkänd, Peter Södergren utses som dagens sekreterare. 

3. Ordförande- och vice ordförandeskap för kommande 
period  

Helena Ståhl fortsätter som ordförande till årsskiftet. From 1/1 2019 ny 

ordförande förslagsvis då från Region Skåne. 

4. Information från Central tjänstemannaberedning  

SIP, save the date 23/10 eller 24/10 inspirationskonferens för kvalitet och 

samverkan SIP. All personal inom somatik, primärvård och psykiatri. 

Information om att arbete pågår runt att ta fram ett förslag på 

överenskommelse för psykiatrin avseende utskrivningslagen from 1/1 2019, 

Utvärdering HS avtal kommer att ske under hösten.  

”Krysslistan” avseende förbrukningsmaterial kommer att tas upp i Centrala 

tjänstemannaberedningen, arbetsgrupp för ev revidering kommer att utses.  
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Rehabiliteringsansvar och hjälpmedel– inventering genomförd i kommun 

och Region som ska kompletteras till HS avtal. Steg två kommer att 

påbörjas. 

Skånegemensam digitalisering, genomförts en inventering kring detta. Steg 

två kommer att påbörjas. 

Skåneövergripande arbetsgrupp bildats för att se över hur vi ska kunna 

samordna våra resurser för att på bästa sätt följa lagen under längre perioder 

med röda dagar.  

5. Information från KRYH  

Ny sjukhuschef CSK Johan Cosmo, Joakim Plank ny chefsläkare 

Hässleholms sjukhus, Tina Olofsson verksamhetschef Perstorp slutar sista 

september. Nya chefer vårdcentral Degeberga och Tollarp.  

6. Sommarsituationen, utvärdering 

Bra situation och verksamheterna har fungerat väl trots hårt tryck inom alla 

organisationer. Följsamhet till överenskommelsen har varit god. Vårdplatser 

bekymmersamt inom Regionen även fortsättningsvis under hösten. Ordinarie 

antal vårdplatser Palliativvårdsavdelningen, Kristianstad under hösten. 

7. Förändring i operativa delregionala tjm beredningen 

Ny ordförande i operativa gruppen är Ann-Louise Norlund. Ordförande 

adjungeras fortsättningsvis till Strategiska tjänstemannaberedningen. 

8. Utskrivningslagen  

Utfall från genomförda workshops 

 Arbetat med Case Hässleholm, Kristianstad, Ystad ca 300 

medarbetare totalt. Mynnade ut i ett antal förbättringsförslag som 

kommer att presenteras på DS 2018-09-14. 

Beslut: Uppdrag ges till Hälso- och sjukvårdsstrateg 

Kryh/Chefssjuksköterska Hässleholms sjukhusområde och MAS;ar i 

Hässleholm respektive Osby kommun att skriva ett uppdrag för 

RIVÖ gruppens funktion. 

Faktureringsunderlag- lägesavstämning 

 Alla kommuner nordöstra Skåne ligger mycket bra till, alla 

kommuner ligger under 2,8 dagar och inget betalningsansvar har 

utfallit  hitintills. 

 Workshops har  genomförts kring vad ett faktureringsunderlag ska 

innehålla. 

9. HS-avtalet  

Utvärdering av KEFU, följande frågeställningar behöver förberedas: 

Etablering, arbetssätt och effekter av vårdformen mobilt vårdteam men i 

första hand vilken roll delregionala samverkansorgan har och kan ha i 

utvecklingen 

Birgitta Landin har intervjuats och Helena Ståhl kommer att intervjuas av 

KEFU nästa vecka . 
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Revidering av verksamhetsplan 

Ny verksamhetsplan för 2018-2019 behöver tas fram. 

Nuvarande prioriterade områden: 

 Samverkan vid utskrivning 

 Kompetens-och personalförsörjning 

 E-hälsa 

 SIP 

 

Verksamhetsplanen är för omfattande i dagsläget – VAD? 

Handlingsplan krävs utifrån verksamhetsplan – HUR? 

Mätbara indikationer kopplade till mål samt utsedda ansvariga för de olika 

processerna/ aktiviteterna 

Diskuterade att den delregionala verksamhetsplanen bör vara hyfsat 

övergripande och att varje lokal-lokal samverkansgrupp 

(kommun/primärvård/sluten vård) bryter ner verksamhetsplanen utifrån 

lokala förutsättningar. 

Beslut: Operativa gruppen får i uppdrag att se över och revidera 

verksamhetsplanen  och komma med förslag till strategiska gruppen 

Diskuterade att ett omtag behövs avseende mobilt vårdteam med tanke på 

förutsättningarna avseende läkarstödet i nordost. Ett förslag är att istället för 

att fokusera på att skriva in samtliga på SÄBO boende så borde vi kanske 

koncentrera oss på de mest sjuka i ordinärt boende i första hand. Mötet var 

överens om att här skulle ett mobilt vårdteam göra större skillnad för den 

enskilde. Beslut: Frågan lyfts för diskussion på DS 

Information om de diskussioner som påbörjats med Osby/Perstorp, 

Hässleholms sjukhus och de offentliga vårdcentralerna där läkarbilen och 

digitalt stöd skulle kunna användas som resurs i de mobila vårdteamen. 

Birgitta informerade om planeringen att titta på hur man arbetat i Storuman 

med digitala lösningar. 

 

10. Kartläggning av samverkans- och arbetsgrupper i NÖSK 

Den sammanställning som operativa gruppen har gjort avseende vilka 

samverkansgrupper som finns och vilka representanter som finns i nordöstra 

Skåne behöver struktureras och presenteras för Strategiska gruppen igen, 

med förslag om ev sammanslagningar/ samordning eller avslutande av 

grupper. Beslut har tidigare fattats om att  FoU nätverket organiseras av 

Operativa gruppen men det behövs en utsedd person med uppdrag att 

samordna FoU- nätverken. 
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11. Punkter till DS/CS 14/9 

Gemensamt möte mellan DS och CS 14/9 kl 13.00-14.30, fika och 15.00-

16.00 är planeringen att DS och CS har egna separata möten. Eftersom flera 

ledamöter i DS också ingår i CS blir det dåligt bemannat på DS- mötet. 

Beslut: Helena lyfter frågan med ordförande om vi ska ha ett separat möte 

15-16. 

1. Sommarsituationen, utvärdering 

2. Uppföljning Lagen om samverkan vid utskrivning: 

 redovisning workshops, Lena J 

 redovisning utfall fakturering, Helena S  

 ev redovisning av vårdtider/ återinskrivning, Carolin L, 

Birgitta L,  

3. HS-avtalet- 

Omtag- revidera verksamhetsplanen, nya prio och 

handlingsplaner,   

Läkarstödet- Osby-Perstorp – avrapportering- ordinärt boende 

mest sjuka  

4. Hur vi arbetar för att göra oss oberoende av hyrpersonal, Peter 

Söderlundh och Birgitta Landin  

5. Information från CS (?) 

6. Övriga frågor 

Gott exempel på god samverkan- Näsby VC- Psykosteam flyttas till 16 

november kl. 13.30 – 13.50. 

12. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

 

Vid tangenterna: 

Peter Söderlundh 

Helena Ståhl 
Ordförande  

 


