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Mötesanteckningar delregional tjänstemannaberedning   
19 november   
 
 
För Region Skåne  För kommunerna 
Birgitta Ender  Eva Gustafsson 
Thomas Persson   Anna Palmgren 
Peter Södergren  Dan Kjellsson 
Pernilla Alriksson Nilsson  Camilla Andersson 
Helena Ozolins  Annika Forsgren 
Cecilia Nilsson 
 
 
Plats: Mötet genomfördes via teams 
 
 

 
Fråga om GDPR 
Alla godkänner namnpublicering i enlighet med GDPR. 
 
 
Normaliseringsarbete och flöden av patienter – Thomas Persson 
Före pandemin påbörjades en dialog kring utveckling av triagering av patientflöden kopplat 
till akutmottagningen, Lasarettet i Ystad. Ett ökat antal patienter med lägre vårdnivå söker nu 
på akutmottagningen där dessa i stället borde kommit till primärvårdsnivå. Utöver detta är 
väntetiden till ett korttidsboende för patienter på lasarettet lång. Kan vi påbörja arbetet med 
att se om det är möjligt att arbeta med triageringen på annat sätt? Detta är en prioriterad 
fråga från akutmottagningens sida då ökningen av antal sökanden bland annat medför att 
lokalerna inte räcker till. 
 
Pressen på Primärvården är väldigt hög. Utöver normala patientflöden har vårdcentralerna 
nu också ett större vaccinationsuppdrag. Tills avlastning gällande vaccinationerna sker, från 
sjukhusen och från eventuellt upphandlade privata vaccinatörer, är önskemålet att skjuta på 
allt som inte är absolut nödvändigt för att cheferna ska orka.  
 
Ystad kommun instämmer i problematiken kring korttidsboenden. En del patienter som finns 
på korttidsboenden är beviljade särskilda boenden och detta stoppar upp flödet. För att få det 
att fungera köper man nu externa platser.  
 
Beslutas att ge uppdraget angående utveckling av triageringen till operativa gruppen vilken 
har möte inplanerat till den 17 januari.  
 
 
Basonkologisk verksamhet, nära vård – Thomas Persson 
Detta är ett projekt som är på gång och som finansieras från Hälso- och sjukvårdsnämnden 
med Pia Lundbom som officiell projektägare. Projektet innebär ett omställningsarbete med 
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fokus på omhändertagande av patienter över 18 år som får komplikationer under och mellan 
cancerbehandlingar. Lasarettet i Ystad samt Centralsjukhuset i Kristianstad deltar initialt i 
omställningen och sen är tanken att hela Region Skåne ska vara delaktiga och göra en 
förändring kring den basonkologiska verksamheten. En styrgrupp samt arbetsgrupper har 
bildats. Ordförande i styrgruppen är Lena Lutz.  
 
Drygt 20 % av patienterna drabbas av olika former av komplikationer och biverkningar. Man 
vill skapa en struktur av omhändertagande för dessa patienter med bland annat tydliga 
kontaktvägar samt möjliggöra åtgärder i hem och närmiljö när det medicinska tillståndet inte 
kräver sjukhusvård eller specialistvård. Framtagning av statistik för vecka 43-44 pågår; 
diagnos, inläggningsorsak, kunde patienten undvikit inläggning, vilka insatser hade då be-
hövts ge till den enskilde. Under första kvartalet 2022 är tanken att man ska börja arbeta på 
ett annat sätt med någon patientkategori utifrån framtaget underlag. Slutrapport ska vara klar 
i slutet av 2022 i syfte att under första hälften av 2023 komma i gång med en förändrad 
arbetsmodell utifrån framtidens hälsosystem där sjukhus, primärvård och kommunal hälso- 
och sjukvård ingår.   
 
 
Aktiviteter i operativa gruppen – Birgitta Ender 
Gruppen har möte inplanerat till den 17 januari. 
 
 
Samverkan SVU, SIP och MVT - Alla 
Statistik över antal hembesök per kommun bifogas.  
 
Diskussion kring att omställningen inneburit ”skav” inom många processer, t.ex. utskrivnings-
förfarande, följsamhet till Mina planer, dålig kartläggning, okunnighet, aggressivitet, misstro, 
förtroendebrist m.m. och att detta behöver tydliggöras för politiken. Det är viktigt att vård-
kedjan fungerar och att brister i implementering och information inom respektive organisation 
åtgärdas. Förbättringsåtgärder måste till först innan ett flöde kan förbättras.  
 
Framförhållning för patienter i hemsjukvården är en framgångsfaktor för undvikbar sjukhus-
vård. En annan framgångsfaktor är bra introduktion av nyanställda, trygghet i regelverk och 
rutiner samt tillit. För att skapa och etablera kontakter och på så sätt skapa tillit till varandras 
organisationer och beslut kan en väg att gå vara att ha bokad mötestid dagligen för att disku-
tera aktuella patienter vilket ger en samsyn i hantering av patient när denne blir utskriven. En 
annan kan vara att arrangera gemensamma workshops.  
 
Samtliga kommuner vittnar om samma slags problematik samt att man också har en besvär-
lig personalsituation med hög personalomsättning, hög sjukfrånvaro och rekryteringssvårig-
heter vilket även lasarettet har.  
 
Psykiatrin upplever inte lika högt inflöde av patienter men ser också brister i samverkan och 
menar att alla behöver ha basen klar i sin organisation och att medel ofta inte hänger ihop 
med mål och insatser.  
 
Beslutas att planera för ett gemensamt halvdagsmöte med facilitator i början av mars 2022 
för diskussion av ovanstående samt identifiering av åtgärder.  
Ansvariga: Eva, Birgitta, Thomas 
 
 
Något från centrala tjänstemannagruppen som vi ska förhålla oss till – Thomas 
Persson 
Finns det något från mötet vi gemensamt tycker bör lyfta vidare?  
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Framtagning av en aktivitetsplan för god och nära vård pågår. En arbetsgrupp är utsedd. 
Diskussion pågår bland annat kring lojalitet till HS-avtalet samt minsta gemensamma 
nämnare, t.ex. mobila team. Förhoppningen är att aktivitetsplanen ska bli mer vägledande för 
oss. 
 
 
Agenda delregional samverkan den 3 december - Alla 
Kaffe 
Kl. 09.30-10.00 
 
Hur samverkar vi? – Eva Gustafsson, Birgitta Ender 
Kl. 10.00-10.30 
 
Basonkologisk verksamhet – Thomas Persson 
Kl. 10.30-10.50 
 
Prio pengar 2021 – Carola Teirfolk 
Kl. 10.50-11.05 
 
Aktivitetsplan – Eva Gustafsson 
Kl. 11.05-11.15 
 
Bensträckarpaus 
Kl. 11.15-11.30 
 
Senaste nytt kring covid – Alla 
Kl. 11.30-12.00 
 
 
Övriga frågor 
Fastställande av mötestider 2022 – Alla 
 
Delregional tjänstemannaberedning 

• 4 februari kl. 13-15 via Teams 

• 8 april kl. 13-15 via Teams 
 
Delregional samverkan 

• 18 februari kl. 9.30-12, Lasarettet i Ystad 

• 6 maj kl. 9.30-12, Simrishamns kommun 
 
 
Till nästa tjänstemannaberedning 

• IHOPA – Ett projekt som är implementerat i Hässleholm och som innebär att sjukhus, 
kommun och vårdcentraler har korta avstämningar varje morgon kring patienter som 
är på väg att skrivas ut 

• Sårprojektet  
 
 
 
Vid anteckningarna 
Iréne Fajersdotter 
 
 


