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Delregional strategisk tjänstemannaberedning Skåne Nordost 

 

Plats Hässleholms sjukhus, Spettekakan 

Datum och tid 2019-09-11kl 09.00-11.00 
 
 

1. Godkännande av dagordning och beslut om sekreterare för mötet 

Godkänns och sekreterare utses 

2. Genomgång av föregående protokoll 

Godkänns och läggs till handlingarna 

3. Avstämning sommaren 2019 

Sjukhusen i Nordost har haft färre vårdplatser än förra sommaren. Det var som högst 

belastning den första delen av sommaren. Flera kommuner har haft problem och då 

framförallt med CSK då det gäller kartläggningen i Mina planer. Hänvisar för övrigt till 

det bildspel som var bifogat till agendan. Vittnar ändå om en relativt lugn sommar. 

Åtgärder som diskuterades är att eventuellt anordna nya workshops med berörda, vilket 

tidigare var framgångsrikt samt att RIVÖ måste igång på CSK. Viktigt att se över 

behörigheter för hyrpersonal och vikarier. 

4. Avstämning HS-avtalet 

Alla vårdcentraler är mer eller mindre igång med SIP:ar. Vi diskuterade vikten av att 

kvalitetssäkra dessa, behövs gemensamma kvalitetsmått.  

5. Information från Central tjänstemannaberedning  

Temadag 21/10 officiell inbjudan har ej gått ut ännu 

Psykiatripengar och satsning behöver diskuteras med Peter. Nämnde kort att 

barnpsykiatrin borde var prioriterad i detta och då en utbildningsinsats. Ett möte med 

kommunförbundet 13/9 kan bringa mer klarhet. Pengarna ska användas under 2019 

Ny gemensam hemsida finns på Vårdsamverkan Skåne.se  

 

6. Information från verksamheterna 

Alla offentliga vårdcentraler är mer eller mindre igång med mobilt vårdteam. Osby har 

digitala lösningar på gång typ en digital akutväska. Workshopar är på gång. Övriga 

kommuner är nyfikna och vill gärna göra studiebesök. AT-rakning CSK på 3:e plats 
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och primärvården på guld plats, stort grattis. Projekt i Osby att arbetsterapeuter varit 

biståndshandläggare har fallit väl ut. Övrigt är nämnt under punkten 3. 

 

7. Agenda Delregional samverkan Nordost 

Antal SIP:ar 

Antal hembesök 

Antal inskrivningar i mobilt team 

Läkemedelsgenomgångar 

Digitalt läkarstöd i Osby kommun 

SIP:ar och mobilt vårdtem Knislinge vårdcentral och Östra Göinge kommun 

 

8. Övriga frågor  

Lena lyfter frågan om det är ok att namn står med i kallelse, dagordning och 

minnesanteckningar med anledning av GDPR och alla på sittande möte säger att detta är 

ok. 
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