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Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
Föregående mötesanteckningar
Inga funderingar
- Operativ delregional tjänstemannaberedning
- Strategisk delregional tjänstemannaberedningen
https://kfsk.se/hsavtal/sa-ar-vi-organiserade/nordostraskane/minnesanteckningar/
Omvärldsanalys
Ann-Louise (ALN) inleder med en bakåtblick till när HS avtalet beslutades och vad som
beslutades. Kopplingen till Nära vård och var arbetet med omställningen i Region Skåne
står idag bilaga ”Agenda Ledarskap SKÅNE Nära vård 190522”. Delregionala
operativa tjänstemannaberedningen ska fortsätta arbeta med HS avtalet och
fokusområdena. Grundöverenskommelsen ligger kvar, men det arbetas även med
utvecklingsområden som teambaserad vårdform för mest sjuka, insatser för patienter
med tillfälliga behov och proaktiva insatser för att stödja riskgrupper.
Sammanställningar och information
Det finns nu en kartläggning/uppföljning av Mobila team/hembesöksverksamheten,
bifogas som bilaga.

Samverkansplan 2019: Återkoppling från respektive fokus-grupp
Tillhörighet till de olika fokusgrupperna.
Det har skett lite byte av deltagare i delregionala operativa tjänstemannaberedningen,
beslutas därför att de som inte redan är med i en grupp ansluter sig till någon av
fokusgrupperna. Tar själv kontakt med sammankallande.
Elin Schwieler har slutat och ska ersättas av annan sammankallande. Gruppen beslutar
och meddelar Lorna. Bina Sjökvist ersätter Elin Schwieler i gruppen.
Diskussion Förflyttning framåt förväntas av gruppen vid nästa redovisning. Efter
diskussion beslutas det att fortsätta använda presenterad arbetsmall för redovisning av
arbetet i fokusgrupperna. Varje fokusområde kompletterar sina mallar och skickar
tillbaka till Lorna.
Lokal samverkan
Hur framförs synpunkter från de lokala samverkansgrupperna till delregionala operativa
tjänstemannaberedningen? Synpunkt framlades att gruppen ska arbeta för att det ska
vara ett kommunicerande kärl. Beslut tas att sätta till en punkt på agendan, både i
delregionala operativa tjänstemannaberedningens, samt i lokala samverkansgruppernas,
som ska kallas ”återkoppling lokal samverkan”. Vad som skall vidare till lokal
samverkan beslutas vid varje möte.
Förslag att ALN skickar ut material till respektive sammankallande som sedan tar med
det i agendan vid de lokala samverkansträffarna. Sammanställda frågeställningar
redovisas efter varje fokusområde.
Till lokal samverkan:
HS avtal: Vad tycker ni är den största utmaningen för att uppfylla HS uppdraget?
Teamsamverkan: Finns incitament för teamsamverkan? Diskussion: Vad är
teamsamverkan?
I de olika lokala samverkansgrupperna är följande sammankallande:
Perstorp: Patrik Wilhelmsson, e-post: patrik.wilhelmsson@perstorp.se
Osby: Lina Bengtsson, e-post: lina.bengtsson@osby.se
Hässleholm: Lotta Tyrberg, e-post: lotta.tyrberg@hassleholm.se
Östra Göinge: Gunilla Marcusson, e-post: gunilla.marcusson@ostragoinge.se
Bromölla: Linda Mattsson, e-post: linda.mattsson@bromolla.se
Kristianstad: Robert Volmer, e-post: robert.volmer@kristianstad.se
Diskussion om hur representationen i de lokala samverkansgrupperna ser ut. Beslutas
att frågan om sjukhusens representation i de lokala samverkansgrupperna tas upp vid
nästa möte. Caroline anser att sjukhusen har en given roll i samverkan och tar med sig
frågan till sin organisation. Beslutas att de lokala samverkansgrupperna tar upp frågan
om hur de vill ha samverkan med delregionala operativa tjänstemannaberedningen.

Återkoppling från fokusgrupperna
SIP-gruppen:
Ny sammankallande skall utses och rapporteras till Lorna
Gruppen är nöjd med sin presentation av fokusområdet SIP.
Svårigheter att mäta antalet SIP:ar. Eva Svensson får uppdraget att undersöka
möjligheterna. Hur kan man ta fram, 1) hur många patienter som har en SIP och 2) hur
många av dem är aktuella? De patienter som gjort SIP avlider och faller från statistiken,
hur viktiga är kvantiteten av SIP då? Tas vidare till Delregionala
tjänstemannaberedningen – Strategisk grupp.
 Rutinerna är klara. Skicka in granskningsmallen som ALN skickar ut till alla.
Therese Åkergren har granskningsmallen. bilaga
 Webbutbildning SKL – finns och är nåbar för alla.
Hur fungerar Sip i de olika kommunerna? Hur många har utfört
webbutbildningen

Läkarstödet
Kommunerna har kommit olika långt men det pågår ett arbete. Överenskommelse
mellan primärvård och kommun har skrivits under i Kristianstad kommun. Är på gång
med att utveckla arbetssättet och hitta gemensamma rutiner för samverkan.







Östra Göinge har kommit långt
Kristianstad är på gång
Bromölla, ”motigt”.
Perstorp, inte så enkelt med läkarbrist
Hässleholm?
Osby?

Försökt att titta på hur man mäter vilka patienter som går vidare till sjukhus och
direktinläggningar. Caroline svarar att vårdplatskoordinatorerna ska anteckna
(pinnstatistik) vid direktinläggningar samt beskriva kvaliteten. Caroline ska påminna
läkarna igen genom att gå ut med den beslutade rutinen. Från mars till nu är det sex
personer, tre personer har nekats.
Är det av vikt att följa utvecklingen? Hur många skrivs in? Cecilia R. följer siffran och
presenterar från de offentliga vårdcentralerna.
Personer (+) 85 år som har kommit in till akuten har minskat. Kan bero på förändrat
arbetssätt ute i öppenvården.
Gruppen ska tittat vidare på om det finns sätt att mäta. Viktigt att kunna följa det arbete
som görs. De kommer att följa hur många akuta hembesök som görs.
Inventering av hur arbetet med läkarstöd fortskrider skall göras vid kommande Lokal
samverkan

Kompetens och personalförsörjning
I gruppen har det från Kristianstad kommun kommit till en ny gruppmedlem, Birgitta
Gjerstad. Kompetens- och personalförsörjningsgruppen önskar få reaktioner på
gruppens arbete.
Frågorna som skickades ut vid förra mötet har inte besvarats från de olika områdena.
Förväntas inkomma i god tid inför nästa möte
1. Beskriv och konkretisera vad som menas med hemsjukvård på
basal/primärvårdsnivå.
2. Beskriv och konkretisera vad som menas med hemsjukvård på specialiserad
nivå.
3. Ta fram en behovsrapport utifrån ovan beskrivningar.

E-hälsa
 Även om det finns teknik finns det regler som måste följas exempelvis att all
teknik ska ha en godkänd CE-märkning.
 Tanken är att koppla teknik från de sköterskor som arbetar i kommunen till en
läkare.
 Utrustning finns att tillgå men det finns frågor om hur man ska sända det.
 Helsa i Osby är med i projektet.
 Önskar starta projekt ”Oskar” men hittar ingen projektledare i nuläget.
 Ska försöka hitta en modell att arbeta på och som sedan kan implementeras i
samverkan i andra kommuner, men i nuläget beskrivs utmaningarna.
FoU nätverk- rapport från aktiva grupper. Utse kontaktperson, bildspel bifogas
 FoU-nätverken består av fem olika områden, det sjätte området ”läkemedel” är
nerlagt.
 Varje nätverksgrupp har skickat med en sammanfattning över vad man håller på
med. Det finns ett stort engagemang, men ingen som håller samman nätverken.
Många skriver att de inte vet till vem de ska informera/rapportera.
 Fokusområdena kan ligga hos delregionala operativa tjänstemannaberedningen.
Att vi diskuterar uppdragen och håller samman de som är samordnare i
nätverken.
 Nätverkens sammankallande har ett uppdrag att rapportera. Bjuda in dem till
delregionala operativa tjänstemannaberedningen för att rapportera/presentera en
gång/år i början av året, samt att ha en dialog om kommande uppdrag. Under
tiden ska de kunna leverera in punkter (samma upplägg som lokal samverkan).
Beslutas att Caroline utses att håla samman nätverken.
 Alla tittar på dok som skickas ut, vid synpunkter hör av sig till ALN eller
Caroline bilaga.
 Förvara minnesanteckningarna från FoU-nätverken hos Lorna.

Kommande möte den 27/9 klockan 09.00-12.00 IVÖ, Blekedamm

Ann-Louise Norlund
Verksamhetschef Palliativ vård och ASIH
Kristianstad, Hässleholm, Ystad

Caroline Nilsson
Verksamhetschef VO Akut, CSK

