
  
 
 
 
 

 

 

 

Datum: 2020-01-17  
 

Delregional operativ tjänstemannaberedning Skåne 

Nordost 
 

 
Plats: CSK, Blekedamm, lokal Ivö 

Datum: 2020-01-17 
Tid: 9 -12 
 

Närvarande: Ann-Louise Norlund (A-LN) sammankallande, Caroline Nilsson (CN), 
Katarzyna Wisniewska, Linda Mattsson, Marita Nyström, Lina Bengtsson, Kenneth 

Persson, Patrik Wilhelmsson, Maria Tischbierek, Cecilia Reinholdsson, Bina Sjökvist, 
Anna-Karin Nalerius, Eva Svensson, Kerstin Mauritzson, Christina Majegård, Lena 
Eriksson (ersätter Eva-Marie Huttunen), Therese Åkergren, Matti Pajaujis 

 
 

Inledning 
 
Ann-Louise Norlund inleder med att hälsa gruppen välkommen. Berättar att mandat 
finns, nu måste också gruppens arbete få kraft att trycka på för genomförande. 
 

 

Handlingsplan för att nå Hälso- och sjukvårdsavtalet (A-LN) 
 
Genomgång av de viktigaste delarna i handlingsplanen.  
I handlingsplanen har man sammanfattat tre olika insatsområden: 

A. Samordning av samverkansnivåer 

B. Stärkande av teamfunktionen 

C. Planering, ledning och uppföljning 
 

Varje insatsområde har ett antal konkreta åtgärder beskrivna. Till dessa åtgärder finns 

ett eller flera riktade uppdrag knutna.  

 

 
Uppdrag i fokusgrupperna 
 

 A-LN berättar om hur uppdragen i fokusgrupperna har betydelse, samt 

kommunikationen med de lokala samverkansgrupperna.  

 

 Gruppernas sammansättningar måste tydliggöras. Samtliga deltagare i den 

delregionala operativa tjänstemannaberedningen skall ha en grupptillhörighet. 
Ersättare ska utses. 

 



  

  

 Det finns inskickat material från grupperna, alla är inte klara men underlagen 
finns. Innan januari månads slut måste dokumentationen från fokusgruppernas 

arbete vara inlämnade till A-LN. Viktigt att sammanställningen blir klar så att 
man kan börja arbetar efter det. Skickas till Lorna som sammanställer, därefter 

remiss ut till alla. 
Reflektioner från grupperna: 

 E-hälsa, här finns många kringliggande faktorer som måste stämma för 

att kunna ta steget. 

 Kompetensförsörjning är beroende av hur man beslutar att processerna 

ska se ut. 
 Läkarstöd, kommer att sammanställa var vi är, möjlighet svagheter och 

vägen framåt. 
 

 
Verksamhetsplan  
Genomgång av reviderad Verksamhetsplan. Se bilaga. 
Diskussion om beslutade fokusområde, grupperna redogör för pågående arbete 

Reviderat underlag behöver vara A-LN tillhanda senast 3 februari 
 
Uppdatering av Verksamhetsplanen skall presenteras vid kommande Delregionalt 

samverkansmöte den 7/2.  
 

 
Medicinsk samverkansgrupp 
Föreslå att den medicinska samverkansgruppen ska ha en fast agenda. Lina B. får i 
uppdrag att ta fram lämpliga punkter. Vi måste få till en bättre sammanlänkning mellan 
olika forum för samverkan. Gruppen för Medicinsk samverkan behöver delge 

mötesanteckningar/information till Delregional operativ tjänstemannaberedning.  

 

 
Kommunernas lokala samverkansgrupper 

 De lokala samverkansgrupperna får mandat att ta fram årliga utbildningsplaner. 

 Datum för lokal samverkan i samtliga kommuner ska rapporteras in. 

 Psykiatrin är representerade i lokal samverkan. 

 Representanter från ASIH, Sjukhus och psykiatri deltar vid samtliga möte 2020, 

ej enbart adjungeras 

 Sammankallande för lokalsamverkansmöte är närvarande på sittande möte, får 

uppdrag att förtydliga gruppen uppdrag och påbörja det lokala arbetet skyndsamt 

 

 
Kommunikation 
 

Mötesanteckningar från Delregionala operativa tjänstemannaberedningen ska  läggas på 
denna adress: www.vardsamverkanskane.se Här kan man hitta dokumentation från 

samtliga delregionala grupper.      
 

http://www.vardsamverkanskane.se/


  

  

 

Övrigt 

 

 Caroline Nilsson och Ann-Louise Norlund kommer att vara sammankallande till 

vårens möten. Nästa gång beslutas datum för nya träffar.  
 

 Behöver se över hur samverkansstrukturen för psykiatrin ska se ut. Exempelvis 
Sirius som är ett projekt i Kristianstad kommun – hur ska representationen se ut? 

Katarzyna får uppdrag att informera om Sirius nästa möte.  
 

 Till nästa möte den 17 april bjuds FoU-representanter in. Eventuellt även bjuda 

in representant fr Sirius. 

 
 

Kommande möte är den 17/4 klockan 09 -12, lokal IVÖ, Blekedamm. 
 

 

 

Ann-Louise Norlund   Caroline Nilsson 

Verksamhetschef Palliativ vård och ASIH  Verksamhetschef VO Akut, CSK 

Kristianstad, Hässleholm, Ystad  


