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Plats: Mötet hålls via Teams 
 

 
 

1. Välkommen 
Ordförande Birte Sandberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna 
 

2. Fråga om GDPR 
Alla godkänner namnpublicering i enlighet med GDPR. 
 

3. Hur samverkar vi? – Eva Gustafsson, Birgitta Ender - Bilaga 
Statistik över antal hembesök per kommun bifogas.  
 
Utvecklingsarbete avseende HS-avtalet har tyvärr fått stå tillbaka de senaste 2 åren 
pga. pandemin medan samverkan gällande covid-19 har utvecklats. Problemområden 
har identifierats vilka är gemensamma för alla aktörer.   
 
Alla verksamheter har bemanningsproblematik; alla tjänster kan inte tillsättas, perso-
nalomsättningen är hög och nya medarbetare har svårt för att hinna lära sig regel-
verket, vilket kan innebära konsekvenser i form av misstag, dubbelarbete etc. Detta 
kan också ge konsekvenser för våra patienter/brukare. Pågående pandemi samt 
vaccinationsarbete tar mycket personal i anspråk.  
 
Ett annat identifierat problem är transportorganisationen som påverkar alla verksam-
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heter, där t.ex. sjukresorna inte fungerar optimalt i nuläget.  
 
Ökade patientflöde är ett annat problem. I början av pandemin minskade många 
patientflöden men dessa ökar nu igen. På akutmottagningen i Ystad är inflödet av 
patienter stort, också av patienter som inte är i behov av akutsjukvårdens resurser. 
Det ökade antalet sökanden på akutmottagningen medför bland annat att lokalerna 
inte räcker till.  
 
Planering pågår för ett fysiskt gemensamt möte till våren 2022 för dialog kring sam-
verkan, förväntningar på varandra etc. Tanken är att bjuda in personer som är del-
aktiga i dagliga beslut. Birgitta Ender, Eva Gustafsson samt Thomas Persson an-
svarar.  
 

4. Basonkologisk verksamhet – Thomas Persson - Bilaga 
Ett projekt pågår inom Region Skåne kring utveckling av basonkologisk verksamhet i 
den nära vården. Projektet finansieras från HSN. Projektägare är hälso- och sjuk-
vårdsdirektör Pia Lundbom. Framtidskontoret bidrar med kompetens samt system-
lärande.  
 
Pilot kommer initialt att starta i Kristianstad, Ystad samt onkologin vid SUS men viktigt 
att hela Skåne är delaktiga och informerade vid eventuell framtida ökning. Målet är att 
ta fram en struktur för omhändertagande av patienter gällande onkologisk behandling 
och andra medicinska behov för patienter med cancerbehandling, att skapa tydliga 
kontaktvägar för patienten 24/7, att göra åtgärder i patientens hem eller närmiljö då 
patienten inte kräver slutenvårdens specialistvård, att hitta nya former av lösningar 
mellan olika aktörer samt vidareutveckla samverkan mellan olika aktörer.  
 
Kartläggningen är klar, nästa steg blir att identifiera vilka typer av patienter inom den 
kartläggning som gjorts som ska inkluderas. Barn under 18 år inkluderas inte. 
Projektet ska samverka med och bevaka pågående projekt eller aktiviteter som kan 
påverka projektet.  
 
Pilotprojektet beräknas fortgå till årsskiftet 2022/2023 och målsättningen är att det 
man kommit fram till i piloten ska ställas om i början av 2023.  
 

5. Prio pengar 2021 – Carola Teirfolk 
Under 2021 har erhållits 4,6 mkr. Vad pengarna ska användas till styrs av nationella 
överenskommelser samt ramöverenskommelsen mellan Region Skåne och Skånes 
kommuner. Styrgruppen består av representanter från kommun, primärvård och 
psykiatri.  
 
Beslut har tagits i styrgruppen om att prio medlen 2021 ska användas till följande:   

• Familjecentral i Simrishamn – vilja finns att familjecentraler ska finnas i fler 
kommuner 

• Växa tryggt – ett utökat hembesöksprogram för förstföderskor, projektet håller 
på att avslutas, eventuellt någon form av fortsättning under 2023 

• Backa barnet – tidiga insatser för lite äldre barn, en samverkan mellan Ystad 
kommun, region och Polisen 

• Nytorpsmodellen – främja skolnärvaron 

• Återhämtningscafé – denna termin i Tomelilla, brukare och anhöriga träffas 
under olika teman 1 gång per månad 

• Skåneveckan 

• Häng med oss ut (HMOU) – i samarbete med Friluftsfrämjandet för att komma 
ut i naturen och öka den fysiska delen samt få samhörighet i grupper 



    

Vårdsamverkan Skåne   

 
3 

• Brukarrevision 

• Utbildning (MI, MHFA) 

• Projekt att stödja återhämtning 
 
Det mesta av ovanstående följer med in i 2022, dock vet man inte hur mycket pengar 
man får då.  
 

6. Aktivitetsplan – Eva Gustafsson 
En arbetsgrupp är utsedd med uppdrag att försöka ta fram en aktivitetsplan av ut-
vecklingsdelen i HS-avtalet genom att konkretisera det som redan står och tydliggöra 
vad det är vi ska göra. Förhoppningen är att aktivitetsplanen ska bli mer vägledande 
för oss.  
 

7. Senaste nytt kring covid – Alla 
Pandemin ökar med dubbelt så många nya fall i Skåne på en vecka, både fullvacci-
nerade (dos 2 respektive dos 3) och ovaccinerade. Merparten av patienter som läggs 
in blir det till följd av sin covid och inte för att man hittat covid när de sökt. Krisled-
ningsorganisationerna har återinförts igen, både på koncernnivå, förvaltningsnivå och 
internt, detta för att få ett samlat flöde kring hur läget verkligen är. Regiondirektören 
har gått ut med nya restriktioner kring munskydd och visir i vissa lägen, detta beslut 
ska vara infört i alla verksamheter senast måndag. Det är upp till varje verksamhet att 
säkra upp sina besök. Personalprovtagningarna ökar och andelen positiva ökar. 
Vecka 47 hade 6,5 % provtagna konstaterad covid, lika hög siffra som vecka 14. De 
etablerade mötesforum som fanns tidigare har dragit igång igen. 
 
Den offentliga och privata primärvården vittnar om extrem press pga. det stora 
vaccinationsuppdraget samtidigt som patientflödet ökar, både i form av hårt tryck i 
telefonin men även att patienter söker mer vård. Sjukhusen har fått i uppdrag att 
hjälpa till med vaccinationerna samt att beslut tagits om upphandling av externa 
aktörer. Personalen är trött. 
 
Lasarettet i Ystad märker av extrema patientflöden med dubbelt så många akut-
besökare varje dag, många av dessa med lägre prioritetsgrad och det börjar bli svårt 
att ta hand om patienterna i lokalerna. Restriktivitet råder gällande besökare på 
lasarettet i Ystad, dock finns inget besöksförbud i nuläget. Entrévärdar kommer att 
återinföras. 
 
Simrishamns sjukhus kommer att införa strängare riktlinjer samt besöksförbud from 
måndag.  
 
ASiH har infört restriktioner med minskade besök på avdelningarna. Man utför fler 
provtagningar. ASiH påverkas inte i lika hög utsträckning av pandemin som vård-
centralerna.  
 
Ystads kommun har aktiverat sina planer igen, har veckovisa krismöten samt har 
infört restriktioner. Omfattande smittspårningar pågår.  
 
Skurups kommun har, för att värna om sina medarbetare, infört en ny rutin med 
screening av alla ovaccinerade 3 gånger i veckan from förra veckan. Detta har lett till 
en bra bild över hur många ovaccinerade det finns i verksamheten, flest bland vika-
rierna. Den nya rutinen har lett till att fler valt att vaccinera sig. Rutinen, som bygger 
på frivillighet, har tagits emot väl av personalen. 
 
Sjöbo kommun vittnar om samma läge som övriga kommuner och har återupptagit 
säkerhetsarrangemangen som fanns tidigare. Oro finns för personalens uthållighet 
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och ork.  
 
Simrishamns kommun har infört restriktioner med munskydd och går mer och mer 
över till digitala möten. Har just nu ingen smitta bland personal eller brukare. Oro 
finns för trött personal och för kommande jul- och nyårshelg.  
 
Tomelilla kommun har samma situation som övriga. Smittspårning sker i stor om-
fattning. Sedan någon vecka finns krav på munskydd för ovaccinerad personal under 
hela arbetspasset. Också här har man gått över till digitala möten. 

 
8. Nästa möte 

18 februari kl. 9.30-12, Lasarettet i Ystad 
6 maj kl. 9.30-12, Simrishamns kommun 

 
 
Vid anteckningarna  Justerat 
 
Iréne Fajersdotter  Birte Sandberg 


