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Plats: Mötet hålls via Teams 
 

 
 

1. Välkommen 
Birgitta Ender öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 

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

3. Aktivitetsplan för hälso- och sjukvårdsavtalet – Birgitta Ender 
Beslut har nu fattats om att framtagen aktivitetsplan ska gälla. 
 

4. Undvikbara inläggningar – Thomas Persson, Birgitta Ender 
Lasarettet i Ystad har fått signaler främst från Simrishamns kommun om att man inte 
följer samverkansavtalet och önskar dialog kring vad som fallerar. Enligt kommunen 
pågår dialog i frågan och ett möte är inplanerat för ytterligare diskussion.  
 
På akutmottagningen har man bland annat stärkt upp med Rehabiliteringspersonal 
för att bidra till en smidigare hemgångsprocess. En annan del är ökad samverkan 
med kommun och primärvård för patienter som söker vård ofta så kallade fokuspati-
enter. Vidare förs dialog kring triagering som är ett steg mot en ökad samverkan 
mellan sjukhuset och primärvården så att invånarna i sydöstra Skåne får vård på rätt 
vårdnivå. Lasarettet upplever att fler personer kommer till akutmottagningen med 
lägre prioriteringsgrad och eller har en ohållbar hemsituation och inte för att man 
behöver vårdas på sjukhus. Många patienter får vänta länge på omhändertagande av 
Simrishamns kommun från det att de är anmälda som utskrivningsklara vilket inte 
fungerar utifrån akutsjukvårdens perspektiv.  
 

5. Processledare – Thomas Persson, Birgitta Ender 
Med anledning av att HS-avtalet inte haft den genomslagskraft man önskat och att 
det ser olika ut i de olika områdena finns behov av någon slags samsyn. Beslut har 
därför tagits om att tillsätta sex processledare, 3 från kommunerna och 3 från region-
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en, 50 % per delregionalt område. Tjänsterna ska tjänsteköpas och utgå från centrala 
tjänstemannaberedningen varifrån uppdrag kommer att ges. Rekrytering ska genom-
föras innan sommaren och tanken är att personerna ska vara på plats efter sommar-
en.  
 

6. Slutrapport KEFU – Thomas Persson, Birgitta Ender - Bilaga 
Slutrapport finns nu tillgänglig avseende uppföljning av etablering och funktion av 
vårdformen mobilt vårdteam samt förslag på framtida åtgärder.  
 
Redogörelse för genomförd workshop kring implementering, spridning, samverkan, 
konsekvenser m.m.  
 

7. Akutmottagningen Lasarettet i Ystad – Thomas Persson, Birgitta Ender 
Gemensamt möte offentlig primärvård samt akutmottagningen på Lasarettet i Ystad 
har ägt rum med anledning av att antalet sökanden till akutmottagningen har ökat 
vilka borde sökt sig till Primärvården i första hand. Varken inom offentlig eller privat 
vård är Kvälls- och helgmottagningarna fullbokade. Patienterna uppger bland annat 
att man inte kommer fram till vårdcentralen men troligen söker många patienter akut-
mottagningen direkt utan att bry sig om att kontakta vårdcentralen. Diskussion fördes 
vid mötet kring hur man skulle kunna vända flödena och förslag lyftes om att åter-
införa en gammal rutin som funnits tidigare, VINK-blanketten. Denna rutin innebär att 
man på akutmottagningen gör en triagering och därefter skickar patienten vidare till 
Primärvården med en ifylld VINK-blankett med kortfattad information. Förslag lyftes 
ifall akutmottagningen skulle kunna få tillgång till en eller två akuttider per vårdcentral 
för att kunna boka in patienter eller ifall akutmottagningen skulle ha möjlighet att boka 
in patienter i Primärvårdens telefonisystem så att dessa blir synliga direkt morgonen 
efter och att vårdcentralen då kan ringa upp dem.  
 
Kommunerna kommer att undersöka om det finns någon efterfrågan på ett specifikt 
telefonnummer in till akutmottagningen kopplat till särskilda boenden för att förbättra 
kontaktytan mellan dem. Detta är dock inget som efterfrågats i dagsläget.  
 

8. Vår gemensamma dag den 3 juni – Thomas Persson, Birgitta Ender  
Planering pågår. Lokal är bokad på Fritiden i Ystad. Kostnaden kommer att slås ut på 
antalet deltagare. Inbjudan och program beräknas vara klart den 28 april. Man räknar 
med att cirka 50 personer kommer att dela.  
 

9. Lägesbild i sydost när det gäller människor på flykt från Ukraina – Alla  
Lasarettet i Ystad 
Endast haft ett fåtal personer som varit i akut behov av t.ex. insulin. Således inte 
någon större belastning. Samma upplevelse finns på andra sjukhus inom Region 
Skåne. Alla universitetssjukhus har utsett en representant som ska ingå i en nationell 
samordningsgrupp som kommer att kopplas in vid t.ex. en större flyktingström. 
Största bekymret just nu är att klara bemanningen i sommar. 
 
Ystad kommun 
Tagit emot någon enstaka ensamkommande. Det finns familjer i kommunen som tagit 
emot flyktingar i hemmen och om detta framöver fallerar kommer det att landa på 
kommunen i stället. Arbetar mycket med säkerhetsarbetet inom kommunen. Har 
också stora problem med att rekrytera semestervikarier.  
 
Simrishamns kommun 
Börjat få signaler från privatpersoner som tagit emot flyktingar om att det börjar 
svikta. Arbetar också i hög utsträckning med säkerhetsarbetet. Sjuksköterskebeman-
ningen ser för tillfället bra ut men bekymmersam personalsituation i sommar då man 
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saknar många semestervikarier. Försöker få till ett sommaravtal för medarbetare som 
skjuter på sin semester. Simrishamns kommun tar på sommaren emot många turister 
och beslut finns om att erbjuda dessa endast SOL-insatser och inga HSL-insatser.  
 
Skurups kommun 
Har inte tagit emot så många flyktingar men det finns en del som bor i familjer. 95 % 
av ensamkommande blir placerade i anknytningshem och därför tror man inte att det 
kommer att komma så många ensamkommande. Det gamla vandringshemmet håller 
på att färdigställas för att kunna ta emot flyktingar. Stor brist på sjuksköterskor och 
behöver nu använda sig av bemanningsföretag. Likartad situation när det gäller rekry-
tering av sommarvikarier.  
 
Privata vårdcentraler 
Om flyktingar anländer är det vårdcentralens uppdrag att göra hälsokontroller, därför 
uppmanas personalen att fräscha upp kunskaperna kring bland annat mässlingvacci-
nation. Har aldrig sommarvikarier, tar i stället bort vissa uppdrag under sommar-
perioden. Har fullt öppet kvällar och helger sommartid. I år kommer ingen samman-
slagning med andra enheter att göras.  
 
Offentliga vårdcentraler 
Likartad bild inom den offentliga primärvården. Inte heller här har man några 
sommarvikarier utan bedriver endast akutsjukvård under sommaren. 
 

10. Agenda till delregional samverkan den 6 maj – Alla 
Mötet äger rum på Österlengymnasiet i Simrishamn kl. 9.30-12.00.  
 

• Patientnämnden – Jonas Duveborn 

• Aktivitetsplan God och nära vård – Eva Gustafsson 

• Familjecentralen Simrishamn 

• Möte den 3 juni 

• Övriga frågor 
 

11. Nästa möte 
Datum ej fastställt 
 

 
 
Vid anteckningarna  Justerat 
 
Iréne Fajersdotter  Birgitta Ender 


