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Delregional strategisk tjänstemannaberedning Skåne Nordost – 
protokoll 

 

Plats Hässleholms sjukhus, Spettekakan 

Datum och tid 2019-02-01 kl 13.30-15.30 
 
 

1. Genomgång av föregående protokoll 

Godkännes 

2. Godkännande av dagordning och beslut om sekreterare för mötet 

Caroline Lindahl utses till sekreterare 

3. Val av ordförande 

Beslut: Lena Jeppsson tar över som ordförande 2019, Helena Ståhl vice ordförande. 

4. Information från Central tjänstemannaberedning  

Kartläggning mobila vårdteam pågår, en arbetsgrupp kartlägger och sammanställer en översyn 

av samarbetet mellan kommun och primärvård. 

Uppföljning ADL-intyg, uppdrag se över innehåll, omvärldsspaning, samt inkomma med 

lösningar. Helena Ståhl och Emma Borgstrand håller i uppdraget. 

Krysslista förbrukningsartiklar förbättringsområde, förslag ses över av MAR, MAS.ar och 

AKO. 

Samverkansavtal vid utskrivning- SVU psykiatri, nu saknas endast enstaka kommuners 

underskrifter. 

Påskhelg, tilläggsrutin liknande julhelg ska tas fram för röda dagar. 

5. Information från verksamheterna 

Primärvården, nu egen förvaltning med egen nämnd Tf FC Maria Olsson Andersson, 

oförändrat i nordost med Birgitta Landin som chef. Pågår en hel del VC rekryteringar. Chefs 

ssk Eva Svensson. 

Sjukhus, CSK och Hässleholms sjukhus bildar ny förvaltning, Skånes sjukhus Nordost, FC 

Johan Cosmo även sjukhuschef CSK med egen politisk styrelse. Caroline Lindahl fortsatt 

sjukhuschef Hässleholm också med egen styrelse.  
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Psykiatri, egen förvaltning med habilitering, Tf FC Katarina Hartman. 

Kommuner: Osby omsorgsförvaltning blivit utökat till välfärdsförvaltning. Alliansen, 

minoritetsstyre. Perstorp, ny majoritet Perstorps framtid. Kristianstad, ny nämnd, 

socialdemokrater opposition, Östra Göinge moderater tydlig majoritet. Kompetensbrist och 

tuff ekonomi för flera kommuner, detta gäller även för regionens verksamheter. 

 

6. Samverkan vid utskrivning-SVU 

Jul/nyårsöverenskommelse- uppföljning i stort är alla överlag nöjda, alla har varit väl 

förberedda och bemannat upp röda dagar. Tolkning av tilläggsrutinen har sett lite olika ut. 

Kristianstad upplevt hög belastning. 

Överenskommelse psykiatri- arbete pågår med att säkerställa rutin, arbetsgrupp jobbar med 

detta. 

7. HS-avtalet (HS) 

Avstämning utvärdering av mobila vårdteam, ska vara klart i mars, se under punkt 4 

Revidering av verksamhetsplan, pågår och den operativa gruppen får i uppdrag att redovisa 

vid nästa möte 

Beslut: uppdragsbeskrivning RIVÖ- gruppen ställer sig bakom förslaget som ska biläggas 

verksamhetsplanen. Representanter ska tas fram till CSK.   

 

8. Kartläggning av samverkans- och arbetsgrupper i NÖSK 

Redovisning från operativa gruppen av vilka grupper som finns och vilka representanter som 

finns i nordöstra Skåne efterlyses, återkoppling nästa möte. FoU plattformen, årlig konferens 

nästa tillfälle 7 november.   

9. Förslag till agenda nästa delregionala samverkansmöte 

Nytt möte för Delregional tjänstemannaberedning NO hålls på sjukhuset i Hässleholm, lokal 

Spettekakan onsdagen 27/3 kl 9.00-11.00. Inget klart från regionen kring politikermedverkan i 

det delregionala samverkan Nordost, detta får inväntas. 

 

10. Övriga frågor  

Gruppen har fått ett uppdrag att lämna synpunkter till Mats Renard som håller ihop 

rehabiliteringsuppdraget (har skickats ut per mail den 21/1). Påminnelse att inkomma med 

eventuelle synpunkter till Helena senast 10/2.  

 


