Delregionalt Samverkansorgan
Sydväst, onsdagen den 6
september 2017
Kl. 09:00 – 11:30
Lokal: Dockplatsen Malmö,
Sammanträdesrum: Öresund
För kommunerna:
Anna Borgius, Svedala kommun
Per Mattsson, Svedala kommun
Annikki Tinmark, Trelleborgs kommun

Anna Mannfalk, Vellinge kommun
Catharina Byström, Vellinge kommun
Johan Greco, Vellinge kommun

För Region Skåne:
Aina Andersson, 1:e vice ordförande
Sjukvårdsnämnd Sund
Anette Linander, 2:e vice ordförande
Sjukvårdsnämnd Sund
Fanny Johansson, politisk sekreterare

Emma Borgstrand, Förvaltningsledningen Sund
Sofia Ljung, Förvaltningsledningen Sund
Peter Sigsjö, Förvaltningsledningen Sund
Charlotte Romfors, Förvaltningsledningen Sund sekr.
Gunilla Hagberg-Tegenrot, Områdeschef Malmö, BUP

§1.Mötets öppnande
Aina Andersson, 1:e vice ordförande Sjukvårdsnämnd Sund hälsade samtliga
deltagare välkomna.
§2 Godkännande av föregående minnesanteckning
Minnesanteckningarna från föregående Delregional samverkansorgans möte den 17
maj 2017 godkändes.
§3 Rapport från Central tjänstemannaberedning
Emma Borgstrand och Catharina Byström beskrev strukturen i de Centrala
Samverkansorganen med tillhörande tjänstemannaberedningar. Emma visade
minnesanteckningar från senaste mötet med Central Samverkansorgan.
Emma Borgstrand presenterade arbetet som pågår inom Central
tjänstemannaberedning, var god se bifogad PPT.
Till kommande möte Delregional samverkansorgan kommer dagordningen att
förberedas i tjänstemannaberedningen. Viktigt att man redan där lyfter fram punkter
som man vill ha till dagordningen.
Frågor uppkom hur de privata vårdgivarna är representerade inom
tjänstemannaberedningen samt delregionalt samverkansorgan.
Sofia Ljung svarar att det är viktigt att säkerställa att en representant från
Branschrådet för privata vårdgivare medverkar på både de Delregionala
samverkansorganen för Sydväst och Nordväst samt i tjänstemannaberedningen.
§4 Information om ”Mini-Maria mottagningar”
Anna Mannfalk, representant från Vellinge kommun, berättade om avtalet med
”Mini-maria mottagningen” i Malmö som Malmö Stad har sagt upp. Hon lyfte
frågan om det är vårdcentralerna eller ungdomsmottagningarna som skall ta emot
patienterna som tidigare gått till ”Mini-maria mottagningen” i Malmö?
Sofia Ljung undersöker och återkommer till nästa sammanträde.
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§5 Lägesrapport från BUP
Gunilla Hagberg-Tegenrot, Områdeschef Malmö, presenterade organisationen för
BUP i Skåne och pågående förbättringsarbeten inom verksamheten, var god se
bifogad PPT.
§6 Övriga frågor
Vellinge kommun lyfter fram att det råder oenighet avseende tolkningen av
koordinationsansvaret och samordningsansvar och att man önskade lyfta det till den
centrala tjänstemannaberedningen för förtydligande.
Svedala kommun lyfter upp att de önskar få information om de palliativa platserna i
Trelleborg. Denna fråga tas vidare till nästa möte för delregional samverkan.
Nästa möte är planerat till den 13 oktober, kl. 13:00, i samband med mötet med
Central Samverkansorgan.
§7 Mötet avslutas
Aina Andersson avslutar mötet.

1:e vice Ordförande Sjukvårdsnämnd Sund
Aina Andersson
Vid anteckningarna
Charlotte Romfors

