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Mötesanteckning delregional samverkan Sydost 

(Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Ystad) 

 
Tid:  2020-06-05 kl 13.30-15.30 
Plats: Gula rummet, restaurang Haga, Lasarettet i Ystad 
 
Närvarande:  
Region Skåne 
Christer Sörliden  Sjukhusstyrelsens ordförande, ordförande 
Thomas Persson  Sjukhuschef Lasarettet i Ystad 
Lena Dahl Svensson Chefssekreterare, mötessekreterare 
Petra Elg Chefsjuksköterska 
Birgitta Landin Primärvårdschef Primärvården östra Skåne (skype) 
Ann-Louise Norlund Verksamhetschef Palliativ vård ASIH östra Skåne (skype) 
Helena Ozolinis Sjukhuschef Simrishamns sjukhus (skype) 
Birthe Sandberg Ordförande primärvårdsnämnden (skype) 
 
Kommuner: 
Åsa Ekblad Ordförande Socialnämndsutskottet, Skurups kommun samt 
 1:e vice ordförande sjukhusstyrelsen, Region Skåne 
Eva Gustafsson Förvaltningschef Sjöbo kommun 
Dan Kjellsson Förvaltningschef Ystad kommun 
Berit Lundström Vård och omsorgsnämnden, Sjöbo kommun 
Stina Lundqvist Förvaltningschef Simrishamns kommun 
Anne Olofsdotter Socialnämnden Ystad 
Anna Palmgren Förvaltningschef Skurups kommun 
Christian Persson Socialnämnden Ystad 
Viweca Thoresson Socialchef Tomelilla kommun (skype) 
 
Adjungerad:  Mikael von Wowern, utvecklingsledare sydöstra Skåne, Ystad kommun 
 Annica Stridsby, undersköterska avdelning 6, LiY 
 
Christer Sörliden presenterade sig och hälsade deltagarna välkomna.  
 
1. Föregående mötesanteckningar (Christer) 

Föregående mötesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna.  
 

2. Priopengar psykiatrin – (Mikael von Wowern) 
Mikael informerade om arbete som pågår gällande främjande av psykisk ohälsa i sydöstra 
Skåne under 2016-2020. Man arbetar med fem fokusområden: Förebyggande och främjande 
arbete, tillgängliga och tidiga insatser, enskildas delaktighet och rättigheter, utsatta grupper och 
ledning, styrning och organisation.  
 
Förutom fokusområdena görs insatser för att upptäcka avvikelser i barns utveckling på ett tidigt 
stadium. Man arbetar även med äldres psykiska hälsa, blivande föräldrar med behov och 
teamverksamhet för att stödja elever med behov. Det förebyggande arbetet är viktigt.  
 
Ystad kommun poängterade vikten av psykiatri samverkan och att det bör vara en prioriterad 
fråga framöver. Psykiatriärenden är komplexa och kräver samsyn och nära samarbete.  
 
Region Skåne tycker det är viktigt att använda den väl upparbetade struktur som finns kring 
samverkan inom psykisk hälsa. Vidare delar Region Skåne Ystad kommuns uppfattning att 
området psykisk hälsa kräver samsyn och nära samarbete. Mot bakgrund därav efterfrågar 
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Region Skåne förslag till projektplan från kommunerna med beskrivning av på vilket sätt 
medlen ska användas för att ytterligare stärka samverkan i delregionen. Det är upp till varje 
delregion att besluta vem som ska rekvirera medel. Ärendet kan hanteras på tjänstemannanivå 
innan nästa möte i delregional samverkansmöte sydost, men förslagsvis följas upp på nästa 
möte 9 oktober 2020.  
Bilaga – Presentation: Främjande av psykisk hälsa i sydöstra Skåne 2016-2020 

 
3. Information om psykiatriambulansen (Christer) 

Frågan bordläggs då psykiatrin inte är representerad vid mötet.  
 

4. Uppdrag operativa gruppen (Petra, Birgitta) 
Operativa gruppen har fått i uppdrag av strategiska gruppen att titta på undvikbara inläggningar 
och möjlighet att öka antal direktinläggningar. Rutinen bör vara samma på LiY och 
Simrishamns sjukhus.  
 
Det pågår ett Österlenprojekt ”God vård i livets slutskede”. Ann-Louise informerar kort att 
projektets huvudmål är att skapa en modell för att tillgodose den goda vården i livets slutskede. 
En styrelse är bildad där Christer Wihlborg är styrelseordförande. Primärvården kommer 
informera mer om projektet längre fram i höst.  
 

5. KEFU-rapport (Kommunal Ekonomisk Forskning och Utbildning) – utvärdering Hälso- och 
sjukvårdsavtalet (Thomas) 
KEFU-rapporten är under distribuering genom respektive huvudman.  
 
Mycket har hänt samtidigt är effekterna svåra att isolera t ex från införandet av den nya lagen 
om utskrivning från sluten hälso-och sjukvård. Graden av implementering följs fortlöpande, 
dock saknas det fortfarande data från kommunerna. Fortfarande gäller bilden att samverkan 
fungerar bäst där den redan gjorde det innan HS-avtalet infördes. 
 
I HS-avtalet har det överenskommits om en decentraliserad process, utlagd till de sex 
delregiona samverkansorganen.  
- Lokala förutsättningar blir avgörande för att vårdformen ska fungera. Där det finns en 

utsedd koordinator och där samverkan och omhändertagandet av personer i den aktuella 
patientgruppen fungerat väl tidigare fungerar det väl nu också. Där det inte fungerade 
tidigare tenderar det att inte fungera nu heller. 

- Variationen i hur vårdformen organiseras på lokal verksamhetsnivå är stor, inklusive 
utformning av läkarstöd (kontinuitet & tillgänglighet). Vården kan uppfattas som ojämlik. 

- Bristfällig systematisk uppföljning av olika lösningar och vad dessa kan tänkas leda till. I 
stället för att ta del av andras lösningar och ”goda exempel” måste arbetsformer och sätt 
att organisera vårdformen måste tas fram i varje enskilt fall i mycket hög utsträckning. 

- Angående den ekonomiska uppföljningen så är det fortsatt svårt att mäta kostnaderna 
eftersom det saknas system för registrering. 2020 kommer generellt att bli ett svårt år att 
analysera med tanke på pandemin. 

- Till slutrapporten kommer det även att finnas med tydligare resultat utifrån vad de mobila 
vårdteamen gett för effekt, liksom utifrån patientperspektivet. 

 
Förlängning av utvecklingsdelen (Del B) i HS-avtalet. Carina Lindkvist på Kommunförbundet i 
Skåne och Thomas Persson, sjukhuschef i Ystad, gästade parternas gemensamma presidium i 
mars. Detta utifrån deras roller i ”Tjänstemannaberedningsgrupp till Centralt 
Samverkansorgan”. Carina och Thomas redovisade förslaget till förlängning och fick stöd för att 
gå vidare. En ny, till viss del reviderad tidplan 2021-2023 ska tas fram, där det även finns med 
en konsekvensbeskrivning kring vad som fungerat väl så här långt samt om varför 
förlängningen behövs. En partsgemensam arbetsgrupp sätts samman för att ta fram en ny 
tidplan där parterna nominerar 3-4 medlemmar vardera. Arbetet kommer starta från 
halvårsskiftet och ska vara klart innan årsskiftet 2020/2021.  
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6. Gemensam triagering (Thomas) 

LiY planerade under våren 2020 att se över triageringen på Akutmottagningen i syfte att 
kartlägga vårdnivån på de patienter som söker Akutmottagningen. När pandemin är i ett 
lugnare skede planeras att triageringen ska komma i gång som tilltänkt. Viktigt är delaktigheten 
från Primärvården.   
 

7. Kvälls- och helgmottagning (Thomas) 
Lasarettet i Ystad har initierat en dialog om vilka möjligheter Primärvården har till kvälls- och 
helgmottagning i större omfattning i delområdet Sydost. Noterbart är att kvällsmottagning 
endast finns att tillgå i Sjöbo på vardagar (Sjöbo, Tomelilla, Österlen, Simrishamn och Ystad). 
Även de privata vårdgivarna är en viktig del i planeringen.  
 

8. Samverkan i kristider (Birgitta) 
Samarbetet i sydöstra Skåne mellan kommun, primärvård, privata aktörer och sjukhusen har 
fungerat väl under pandemin. Samarbetsformerna har fördjupats och nya lösningar har 
arbetats fram.  
 

9. Mina planer – visning (Petra och Annica Stridsby) 
Annica visade den nya versionen av Mina planer och påtalade vikten av att alla parter gör sin 
del i Mina planer.  
 

10. Mötestider hösten 2020 (Christer)  
Höstens möten är planerade till 9 oktober och 11 december kl 13.30-15.30 på LiY.  

 
Vid anteckningarna 
Lena Dahl Svensson 

 


