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Delregionalt samverkansorgan Nordväst,  
torsdagen den 13 september 2018 
Kl. 09:00 – 12:00  
Plats: Lasarettet i Landskrona 
Mötesrum: Hven 
  

 

  
 
      

 
 

 
 

Deltagare: 
Arvo Hellman, Bjuvs kommun 
Anneli Larsson, Bjuvs kommun 
Iréne Ebbesson, Båstad kommun 
Emma Phil, Båstad kommun 
Ann-Christine Borgman, Helsingborgs stad 
Samuel Lilja, Helsingborgs stad 
Kerstin Persson, Klippans kommun 
Hans Bertil Sinclair, Klippans kommun 
 
 

 
Christin Jonsson, Landskrona stad 
Jan Allan Beer, Landskrona 
Stefan Segerman, Landskrona 
Ingrid Jerlsten, Landskrona 
Isabella Dzanko, Åstorps kommun 
Bertil Wemmert, Åstorps kommun 
Jennie Andersson, Örkelljunga kommun 
Ulrika Heindorff, Förtroendemannaorganisation 
 

 

Yvonne Augustin, ordförande Sjukvårdsnämnd Sund   
Aina Andersson, vice ordförande Sjukvårdsnämnd Sund   
Annette Linander, 2:e vice ordförande Sjukvårdsnämnd Sund   
 

 

Fanny Johansson, politisk sekreterare 
Linus Hannedahl, politisk sekreterare 
Annika Nilsson, Verksamhetsutvecklare BUP 
Charlotte Romfors, Förvaltningsledningen Sund sekr. 
 

 
§1 Mötets öppnande  
Yvonne Augustin hälsar samtliga välkomna och presenterar dagens möte.  
Under punkten övrigt lades till frågor om samverkansmötet. 

 

§2 Godkännande av föregående minnesanteckning  
Minnesanteckningarna från föregående Delregionala samverkansorgan Nordväst, 
den 13 april 2018, godkänns.  

 
§3 Avstämning om var psykiatrin står inför Lag om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård ( 2017:612) 
Annika Nilsson, verksamhetsutvecklare på regionala BUP presenterar hur 
psykiatrin, inom både BUP och VUP i Region Skåne, förbereder sig inför den nya 
lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  
Kommunerna undrar hur psykiatrin samverkar med skolorna inför den nya lagen. 
Det är viktigt att skolorna är representerade vid en utskrivning och det finns idag 
samverkansgrupper där skolorna deltar tillsammans med psykiatrin. 

Antalet patienter som söker sig till psykiatrin ökar och kommunerna efterfrågar 
förebyggande arbete inom vuxenpsykiatrin liknade det arbete som görs inom BUP. 
Minnesanteckningarna kompletteras med uppgifter om arbetet som görs inom 
Vuxenpsykiatrin, efter mötet.   

Kommunerna efterfrågar statistik på antal heldygnsvårdsplatser inom 
Vuxenpsykiatrin i Helsingborg. Minnesanteckningarna kompletteras med uppgifter 
om heldygnsvårdsplatser i Helsingborg, efter mötet.   
 

Presentationen biläggs minnesanteckningarna.  
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§4 Övriga frågor 

Ökade kostnader för kommunerna i samband med den nya lagen 
Kommunerna undrar hur de ska hantera de ökade kostnaderna som genererats 
samband med den nya lagen. Tjänstemannaberedningen informerar om en pågående 
undersökning inför en rapport om hur utskrivningen har fungerat. Rapporten 
kommer även att omfatta frågeställningar om kostnader.  

Aina Andersson föreslår att en representant från Revisionskontoret bjuds in till 
kommande delregional samverkansorgan för att presentera den pågående 
granskningen om hur implementeringen av samverkansavtalet har gått i 
kommunerna.  

Ackrediteringsvillkor 
Kommunerna önskar en dialog med Region Skåne när man upplever att 
ackrediteringsvillkoren inte efterlevs och önskar ett möte vid sidan om delregional 
samverkan.  

Dagordning inför kommande Delregional samverkansmöte 
Den 10-11 september arrangerade tjänstemannaberedningen ett internat tillsammans 
med kommunerna och representanterna Region Skåne där bl. a delregional 
samverkan har diskuterats. Yvonne Augustin uppmanar samtliga att höra av sig till 
Charlotte Romfors om man har punkter som man vill diskutera inför kommande 
delregional samverkansmöte.  

 

§5 Nästa möte  
Nästa möte är planerat till fredagen den 30 november kl. 9:00 - 12:00 och arrangeras 
av Socialförvaltningen, Helsingborgs stad. Mer information kommer i kallelsen 
inför mötet. 

Yvonne Augustin avslutar mötet. 

 

Yvonne Augustin, ordförande Sjukvårdsnämnd Sund   
 

Vid anteckningarna 
Charlotte Romfors, Förvaltningsledningen Sund sekreterare 

 

Notering efter mötet: 
Maria Holst, verksamhetschef Vuxenpsykiatri Helsingborg besvarar frågor från 
mötet:  
Specialistpsykiatrins förebyggande arbete består bl. a i att förebygga att patienter 
återinsjuknar samt är stabila i sin psykiatriska sjukdom. Vi har också 
anhörigutbildningar samt samverkar med vårdgrannar och kommuner.  
Vi har 78 st vårdplatser för vårt upptagningsområde på drygt 270 000 invånare. 
 


