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Mötesanteckning Delregional Samverkan Nordost 
 
Tid:  2021-12-17 kl. 13.30--15.00 
 
Plats: Mötet genomfördes via teams 
 
Närvarande: Se separat deltagarförteckning 

 
Välkomna 
Patrik Holmberg (dagens ordf.) hälsade alla välkomna och alla närvarande presenterade 
sig.  
 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes.  
 
Föregående mötesanteckning 
Föregående mötesanteckning godkändes.  
 
Fråga om GDPR 
Deltagarna tillfrågades om de har synpunkter på att omnämnas i detta möte. Ingen 
deltagare hade invändningar.   
 
Post covid mottagning 
Susanne Svan, verksamhetschef VO Rehabilitering Hässleholms sjukhus informerade om 
sin verksamhet. Verksamheten rehabiliterar patienter så att de ska kunna återgå till ett mer 
normalt liv även om de fått en funktionsnedsättning efter en skada, bland annat yngre 
hjärnskadade patienter som har olika målsättning för att återgå till arbetslivet.  
 
Post-covid (ofta krävt IVA-vård) och långtidscovid (ingen eller mycket kort sjukhusvård).  
 
Förvaltningschefen gav i maj verksamheten i uppdrag att ta fram en plan för utredning 
och rehabilitering av post-covid patienter med långvariga svåra besvär. Verksamheten 
fungerar som en remissinstans för primärvården som har ansvar för basutredning och 
primär rehabilitering och därefter kan de remittera till rehabiliteringen i Hässleholm. Där 
granskas remissen och antingen förs patienten över till smärtrehabilitering eller till 
dagrehabilitering. Verksamheten erbjuder både behandling enskilt och i grupp. Hittills rör 
dig sig om ca 60 patienter. Den regionala rehabiliteringen samordnas från SUS och vi ska 
erbjuda likvärdig rehabilitering i hela Skåne.  
 
Lägesbild allmänt och covid 
Kristianstad kommun – Enstaka fall hos medarbetarna, smittspårning och provtagning 
pågår. Inte alls det tryck som föregående år men vi förbereder oss för om smittläget skulle 
eskalera.  
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Bromölla kommun – Ett par smittspårningar bland medarbetare, i övrigt lugnt på covid-
fronten. Hög sjukfrånvaro vad gäller förkylning och vab.  
 
Östra Göinge kommun – Endast enstaka medarbetare sjuka i covid men hög 
sjukfrånvaro för övrigt. Vi saknar ett flertal professioner och det är kö till särskilt boende.  
 
Hässleholms kommun – Senaste 10 dagarna fyra olika smittspårningar, framför allt 
bland medarbetare men någon enstaka brukare.  
 
Osby kommun – Enstaka vårdtagare i ordinärt boende men än så länge ingen spridning. 
Enstaka medarbetare men hög sjukfrånvaro p.g.a. andra virus.  
 
Perstorps kommun – Smittspårning pågår, främst i skolan. Någon enstaka medarbetare 
men hög sjukfrånvaro med både säsongsinfluensa och maginfluensa, höga vab-tal.  
 
Primärvården – Hög sjukfrånvaro och vab. Extrem belastning under hösten p.g.a. stort 
vaccinationsuppdrag och många av patienterna som söker nu har väntat länge p.g.a. 
pandemin.   
 
Centralsjukhuset Kristianstad – Under vintern/våren extremt tufft med covid-19. 
Under sommaren ökat patientinflöde som under hösten eskalerat med både covid, 
influensa och vinterkräksjuka, många patienter är svårt sjuka p.g.a. att de väntat för länge 
p.g.a. pandemin. Vi är tacksamma för att kommunerna gör allt de kan för att patienterna 
kan skrivas ut och ha så korta vårdtider som möjligt. Under hösten har vi i snitt vårdat  
5--10 covid-patienter och ca 1--2 covid-pat på IVA. Inte längre så många patienter som 
behöver högflödesbehandling. Antal smittade ökar i Sverige men det ligger relativt still i 
nordöstra Skåne. Vi ser tendenser på att de som fått vaccindos 3 blir mindre sjuka.     
 
Hässleholms sjukhus – Vi arbetar gemensamt i förvaltningen med att vårda covid-
patienter och Hässleholm kan avlasta och ta emot medicinpatienter från CSK vid de 
tillfällen det behövs. Vi har en tuff vårdplatssituation. Båda sjukhusen har vaccinations-
mottagningar och från den 20/12 kan alla som är över 18 år boka tid för vaccination dos 3 
om det gått 6 månader sedan dos 2.   
 
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel – Ganska jämn belastning men hårt tryck på 
BUP. Vi ser tendenser till att "puckeln" som vi befarat kommer, en följd av ensamheten 
för många under pandemin. Funktionshinderrådet inom habiliteringen har framfört att 
brukare känner en viss oro för att möta personal som inte är vaccinerad och det har vi inte 
någon lösning på i dagsläget.   
 
Statistik 
Genomgång och diskussion kring hembesök, inskrivna i mobilt vårdteam, SIP och 
läkemedelsgenomgångar. Det ser lite tunt ut på vissa ställen men det finns en naturlig 
förklaring. Primärvården har tidigare köpt tjänster för läkemedelsgångar av CSK men sa 
upp avtalet i maj och egna apotekare började först i början av hösten vilket gör att alla 
vårdcentralen inte haft genomgångar ännu.  
 
Ser ni att det har skett en förbättring var gäller hembesök?  
– Vi har inte alla aktuella siffror och förra året när det var besöksförbud gjordes färre 
hembesök och mycket löstes via telefonkontakt istället. Det är inga patienter som skickats 
till sjukhus för att man inte gjort hembesök. Bifogar bild över antal hembesök/kommun. 
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Finns det något vi kan göra för att de privata ska öka sina åtaganden? 
– Ackrediteringsvillkoren ska följas. Primärvårdsnämnden har ansvar för de offentliga 
vårdcentralerna och HSN ansvarar för de som ingår i vårdvalet.  
 
Mötestider våren 2021 
Central samverkan bjuder in alla delregionala samverkansgrupper den 1/4 2022 på 
förmiddagen. 
Delregional samverkan nordost den 3/6 och den 3/9 på eftermiddagen.  

 
 
Vid anteckningarna   Justerat 
 
 
 
Ann-Louise Svensson   Patrik Holmberg 
Chefssekreterare   Ordförande 
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