
   

Vårdsamverkan Skåne 

Region SkåneSkånes Kommuner 
vardsamverkanskane.se 

 

 
 
 
 

DATUM 
2022-02-18 

 
 
 
 

 
 
Mötesanteckningar delregional samverkan 2022-02-18  
 
 
För Region Skåne  För kommunerna 
Birte Sandberg  Jessica Möller 
Per Einarsson  Berit Lundström 
Christer Sörliden  Marianne Åkerblad 
Charlotte Skerjantz-Bossen Ingela Bröndel 
   Anne Olofsdotter 
 
Region Skåne  Kommunerna 
Birgitta Ender  Eva Gustafsson 
Thomas Persson  Anna Palmgren 
Peter Södergren  Dan Kjellsson 
Pernilla Alriksson Nilsson  Camilla Andersson 
Helena Ozolins  Annika Forsgren 
Cecilia Nilsson  Patrik Sikt 
 
 
Adjungerade 
Anna Rosén Nilsson  
Malin Skogström 
Emma Appell 
Johanna Jaran 
Ena Thomasson 
    
 

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. Framtidens hälsosystem – Thomas Persson - Bildspel 
HSN har fastställt mål och strategi för framtidens hälsosystem vilka tagits fram av 
Framtidskontoret tillsammans med en operativ styrgrupp. Framtidens hälsosystem är 
ett projekt- och utvecklingsarbete och innehåller sju olika insatsområden med vilje-
inriktningar, målbilder, milstolpar och prioriterade åtgärder. Målet är att gemensamt 
arbeta för bättre hälsa för fler. En förändrings- och genomförandeplan med konkreti-
sering av initiativ och aktiviteter håller på att tas fram.  
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4. Hälsosamtal i Primärvården – Malin Skogström, Emma Appell, Johanna Jaran, Ena 
Thomasson 
Redogörelse för genomfört pilotprojekt kring riktade hälsosamtal för 40-åringar samt 
det fortsatta arbetet. HSN tog den 4 mars 2021 beslut om breddinförande vilket 
genomfördes den 18 augusti 2021. Just nu finns det 225 aktiva samtalsledare för-
delade på 115 vårdcentraler som påbörjat arbetet med hälsosamtalen. Nya samtals-
ledare utbildas fortlöpande.  
 
Man har också provat på samhällsinriktade insatser vilket fallit väl ut och kommer 
därför att genomföra fler sådana under vecka 14 på olika orter i Skåne.  
 
1-årsuppföljning av pilotdeltagarna har genomförts för att se om några förändringar 
på kort sikt har kunnat ses. Enkät har skickats hem till deltagarna med frågor kring 
hälsosamtalets inverkan på deras levnadsvanor samt om det finns intresse för fler 
hälsosamtal i framtiden.  
 
Uppföljning har även gjorts ifall hälsosamtalen har lett till återbesök på vårdcentralen 
vilket varit fallet för var fjärde kvinna och var tredje man.  
 
Under våren kommer ett digitalt livsstilsverktyg att erbjudas till deltagare som det 
passar för.  
 
Alla vårdcentraler förväntas erbjuda alla 40-åringar ett riktat hälsosamtal under 2022 
vilket finns inskrivet i förfrågningsunderlaget. Under 2022 kommer troligtvis även 50-
åringar att erbjudas riktade hälsosamtal.  
 

5. Olika anslutningsformer ASiH – Pernilla Alriksson-Nilsson 
Palliativ vård och ASiH tillhör Primärvården och har förutom ASiH också öppenvård 
och vård dygnet runt på slutenvårdsavdelningar.  
 
Öppenvård 
- Samma team som arbetar inom ASiH dygnet runt  
- Konsult/rådgivning till annan vårdgivare 
 
Punktinsatser 
- T.ex. erhållande av remiss för givande av blod eller antibiotika 
- Önskad åtgärd utförs och remissvar skrivs 
- Patienten tillhör inte Palliativ vård och ASIH 
 
PSM – palliativ specialistmottagning 
- Anslutning av patient som behöver hjälp med specifikt symtom i form av t.ex. 
smärta, oro, ångest, efterlevnadsstöd med specifika behov 
- Patienten har fast vårdkontakt hos annan vårdgivare 
- Koordineras av kontaktsjuksköterska 
- Tanken är att träffa patienten tidigare 
- Patienten är ansluten till PSM under en begränsad tid och skrivs sen ut direkt till 
ASiH eller till palliativvårdsavdelning 
- Besöken sker både på mottagning och som hembesök 
- Öppettider kl. 8-16 vardagar 
 

6. Aktuellt läge Covid-19 och vaccinationer. Övrigt på gång? – Alla 
Skurups kommun 
En viss nedgång i smittspridningen kan ses i verksamheten, dock fortfarande en för-
höjd frånvaro bland personalen. Screeningen inför varje arbetspass av personalen 
kommer att avslutas samt att covid teamet kommer att avvecklas.  
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Simrishamns kommun 
Smittspridningen minskar samt att man ser en viss förbättring avseende frånvaron. 
Ett flertal aktiviteter har startats upp. Som en effekt post covid har man fått många 
ansökningar till särskilt boende.  
 
Sjöbo kommun 
Likartad bild ses som i övriga kommuner. Fortfarande hög sjukfrånvaro, dock är 
denna lite bättre än tidigare. Oro för post covid effekter då personalen arbetat extremt 
mycket och det inte funnits tillgång till några vikarier. Planering har påbörjats kring att 
öppna upp för sociala aktiviteter vilket känns angeläget.  
 
Tomelilla kommun 
Samma bild ses som i övriga kommuner. Ingen behovsökning på SÄBO har setts än 
så länge. Från vecka 8 kommer man att öppna upp sociala träffpunkter, dock inte i så 
stora grupper.  
 
Ystads kommun 
Likartad bild som i övriga kommuner. Oro för det ökande behovet i samhället för 
behövande grupper. Stor ökning ses av beslut för dagverksamhet för äldre samt 
också brist på platser på särskilt boende.  
 
Psykiatrin 
Ett ökat söktryck ses. Stora rekryteringsproblem, brist på psykiater samt utbildade 
sjuksköterskor. Har bibehållit hyrläkarstoppet, har fortfarande hyrsjuksköterskor men 
arbetar för att säkra bemanningen med egen personal i stället.  
 
Ystad lasarett 
Arbetet har börjat normaliseras. Fortfarande ganska många inlagda covid patienter, 
en stor andel är dock inte inlagda pga. covid utan kommer in av andra orsaker. Hårt 
söktryck med många akutsökanden där flera av patienterna borde kunnat få hjälp på 
en lägre vårdnivå. Fortsatt restriktivitet gällande besök samt fortsatt användning av 
munskydd och annan skyddsutrustning i högre utsträckning än vad som egentligen 
behövs. Förhoppningen är att kunna börja operera i större utsträckning de närmaste 
veckorna. Hög omsättning av personal samt saknar generellt en del resurser vilket är 
ett orosmoment inför sommaren. Servicevärdar kommer att tas bort den sista februari 
vilket ligger i linje med normaliseringsarbetet.  
 
Offentliga vårdcentraler 
Fick endast en kort andhämtning i vaccinationsarbetet innan besked kom i måndags 
om att påbörja vaccination med dos 4 till personer på SÄBO, personer med hemtjänst 
eller hemsjukvård samt 80+. Upphandlade aktörer har startat upp och avlastar vård-
centralerna i övriga vaccinationsuppdraget. Pandemin har inneburit en stor undan-
trängningseffekt för de mest sjuka. Då covid läget nu börjar vända innebär det att 
man inte behöver provta så många patienter.  
 
Privata vårdcentraler 
Färre provtagningar på allmänheten. Står i startgroparna att kalla 80+ för dos 4. Haft 
ett bra samarbete med kommunen under pandemin med snabb information kring 
läget genom veckovisa digitala möten. Önskemål finns om att behålla de upphand-
lade aktörerna för att möta eventuellt kommande vaccinationsuppdrag för den stora 
allmänheten.  
 

  



    

Vårdsamverkan Skåne   

 
4 

7. Övriga frågor 
Tillgänglighet på vårdcentral – Dan Kjellsson 
Pensionärsrådet har framfört oro gällande tillgängligheten på vårdcentraler. De upp-
lever att det är svårt att komma till på de vårdcentraler som listat på många patienter 
och ställer fråga om det finns något tak för hur många patienter som kan vara listade 
på en vårdcentral och menar också på att det måste vara svårt att planera vården om 
det inte finns något tak.  
 
Vårdcentralen får inte neka någon patient att lista om sig då det inte finns något max. 
tak. Ett problem som uppstår när många listar om sig på specifik vårdcentral är att 
lokalerna inte räcker till och att det inte går att anställa ny personal i samma takt som 
pålistning sker.   
 

8. Nästa möte fysiskt eller digitalt? – Alla 
Föreslås att både ha fysiska och digitala möten, t.ex. varannan gång fysiskt möte och  
varannan gång digitalt möte.  
 

9. Förslag på punkter till nästa möte 
- Uppföljning av HS-avtalet avseende vårdformen mobilt vårdteam 
- Familjecentraler 
- Aktivitet- och handlingsplan gällande utvecklingsdel i HS-avtalet 

 
10. Övrigt 

Önskemål lyfts om att erhålla en lista över deltagarna i delregional samverkan vilken 
bifogas. Listan behöver dock kompletteras.  

 
11. Nästa möte 

6 maj kl. 9.30-12, Stora salen, Kommunledningskontoret, Simrishamns kommun 
 
 
Vid anteckningarna  Justerat 
 
Iréne Fajersdotter  Birte Sandberg 


