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Delregional strategisk tjänstemannaberedning Skåne Nordost –
Mötesanteckningar 

 

Plats Hässleholms sjukhus, Skalpellen 

Datum och tid 2019-12-03 kl 13.30-15.30 
 
Närvarande: Susanna Sjöbring, Lena Jeppsson, Ann-Louise Nordlund, Monica 
Dahl, Helena Ståhl, Caroline Lindahl, Anna-Karin Maletka 
 
 
 
 

1. Godkännande av dagordning och beslut om sekreterare för mötet 

Susanna W Sjöbring sekreterare 

2. Genomgång av föregående protokoll 

Läggs till handlingarna, alla godkänner att namnen står med i protokollet. 

3. Jul och nyår 2019-2020 
Tilläggsrutin https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-
avtal/kommunsamverkan/svu/tillagg-till-rutin-och-vagledning-23-dec---6-jan-
2019-2020.pdf 

För information att tilläggsrutin finns. 

4. Avstämning HS-avtalet 
Nulägesbild: Osby tittar efter någon form av utrustningsväska som mobila teamet kan 

ta med. Antalet inskrivna ökar i mobila vårdteamet. Det är fortfarande mer bekymmer 

med följsamheten av processen samverkan vid utskrivning på CSK jämfört med 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/svu/tillagg-till-rutin-och-vagledning-23-dec---6-jan-2019-2020.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/svu/tillagg-till-rutin-och-vagledning-23-dec---6-jan-2019-2020.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/svu/tillagg-till-rutin-och-vagledning-23-dec---6-jan-2019-2020.pdf
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Hässleholms sjukhus. Lena informerar om att RIVÖ är på gång även i Kristianstad från 

slutet av januari, vilket kanske kommer att underlätta.  

Kommunerna ser att korttidsplatserna är hårt belastade. Bromölla tar små steg 

tillsammans med vårdcentralerna mot ett mobilt vårdteam, läkarbristen är den största 

orsaken.  

Östra Göinge instämmer med det som Osby uttrycker men har ett gott samarbete med 

vårdcentralen.  

Kristianstad håller på med flera utvecklingsområden, har haft ganska mycket 

personalbyten men känner att man är rätt väg. Har hittat samverkansforum där det inte 

fungerat runt enskilda patienter. Vårdtyngden har ökat och man gör mer avancerade 

insatser hemma idag.  

Sjukhuset i Hässleholm har påbörjat tankar runt ett projekt, IHOP. En projektledare 

håller ihop det, planeras för start maj 2020. Hässleholms sjukhus har beviljats medel 

för Tidig lokal omställning (TLO) för att stärka och utveckla undersköterskor och 

sjuksköterskor i sina respektive roller. CSK har rotation på personal, har ett stort tryck 

på slutenvården.  

Verksamhetsplan NO 

           Genomgång av befintlig plan, samt redovisning från den operativa  

           tjänstemannaberedningen. Reviderad plan 2020 kommer att presenteras på delregional  

           samverkan i februari i Hässleholm. 

5. Information från Central tjänstemannaberedning  
Det som tecknades ner på temadagen den 21/10, var bifogat till dagens möte. 

Hänvisning till dessa i det fortsatta arbetet. 

En handlingsplan för läkarstöd är framtagen. 

           X-listan kommer att revideras. 

6. Information från verksamheterna 

Vi konstaterar att det pågår personalbyten inom flera områden både i kommun och 

region.   

7. Agenda Delregional samverkan Nordost 7/2 Hässleholm: 
 

Status runt rehabutredningen 

Verksamhetsplan Nordost 

Fokusområden och statistik 

Handlingsplan läkarstöd eller redovisning psykiatri. 

8. Utskrivning från sjukhuset på helger 

Utskrivningsklara patienter med oförändrat eller med en mindre nytillkommen 
insats som skrivs ut till särskilt boende: 
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Rutinen och tilläggsrutinen säger till viss del emot varandra, rutingruppen kommer att 

titta över detta. Vissa kommuner följer tilläggsrutinen året om medan andra följer 

grundrutinen. Frågan kommer att följas upp på nästa möte. 

9. Övriga frågor  

Mötestider nästa år 13/3 fm, 28/4 em båda i Hässleholm. 

 

 

 

Susanna W Sjöbring 


