Delregionalt Samverkansorgan Sydväst,
fredagen den 13 oktober 2017
Kl. 14:45 – 17:00
Plats: Kommunförbundet Skåne,
Gasverksgatan 3 A, Lund
Deltagare:
Anna Borgius, Svedala kommun
Charlotte Delavaran, Svedala kommun
Kenneth Johansson, Trelleborgs kommun

Aina Andersson, vice ordförande Sjukvårdsnämnd Sund
Fanny Johansson, politisk sekreterare
Harald Roos, Förvaltningsledningen Sund
Hans Brauer, Förvaltningsledningen Sund
Sofia Ljung, Förvaltningsledningen Sund

Anna Mannfalk, Vellinge kommun
Catharina Byström, Vellinge kommun

Maria Olsson, Hälsostaden Ängelholm
Jörgen Levin, Branschrådet privata vårdgivare
Emma Borgstrand, Förvaltningsledningen Sund
Charlotte Romfors, Förvaltningsledningen Sund sekr.

§1 Mötets öppnande
Aina Andersson, 1:e vice ordförande Sjukvårdsnämnd Sund hälsar samtliga
deltagare välkomna.
§2 Godkännande av föregående minnesanteckning
På föregående delregionala samverkansorgan lyfte Vellinge kommun fram att det
rådde oenighet avseende tolkningen av koordinationsansvaret och
samordningsansvaret. Aina efterfrågar en uppföljning kring ärendet. Sofia Ljung
informerar om en lokal plan där man tillsammans med Vellinge vårdcentral försöker
lösa oenigheterna.
Sofia Ljung återkommer om samverkan kring ”Minimaria mottagningar”, som
efterfrågades på föregående delregionala samverkansorgan, då hon väntar på svar på
frågor som hon ställt till berörda.
Minnesanteckningarna från föregående delregionala samverkansorgan sydväst, den
6 september 2017, godkänns.
§3 Palliativa vårdplatser från Kryh
Harald Roos informerar om ett samverkansavtal mellan Skånevård Kryh och
Skånevård Sund där palliativa vårdplatser kommer att öppnas på lasarettet i
Trelleborg. Svedala kommun undrar vem som tagit beslutet om antalet vårdplatser
som skall öppnas. Harald tar med sig frågan till Kryh. Svedala kommun önskar
återkoppling på kommande delregionalt samverkansorgan.
Presentationen biläggs minnesanteckningarna.
§4 Information om vuxenpsykiatrin
Hans Brauer, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin Malmö-Trelleborg, presenterar
sin verksamhet. Presentationen biläggs minnesanteckningarna.
Svedala kommun lyfter frågan hur psykiatrin kommer att hantera den nya
lagstiftningen gällande fast vårdkontakt. Emma Borgstrand besvarar frågan med att
vårdkontakten säkerställs i SIP (Samordnad Individuell Plan) som görs i samband
med en utskrivning ifrån slutenvård. Emma informerar om ett nytt IT-verktyg som
kommer att hantera utskrivningsprocessen för att säkerställa att avtalet följs.
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Svedala kommun informerar om ett ramavtal mellan sjukvården och kommunerna
men att man saknar representation ifrån vårdcentralerna och framför vikten av att
vårdcentralerna samverkar när det gäller utskrivning av psykiatripatienter. Enligt
Hans Brauer har man sett att det ibland kan vara svårt att få utskrivna
psykiatripatienter till att uppsöka en vårdcentral efter utskrivning och man
undersöker varför.
§5 Information om Hälsostaden Ängelholm
Maria Olsson, verksamhetschef Hälsostaden, presenterar hur kommunen och
sjukvården arbetar tillsammans i Hälsostaden Ängelholm. Presentationen biläggs
minnesanteckningarna.
§6 Process kring kommande lag om Samverkan vid utskrivning från sluten
Hälso- och sjukvård
Fortsatt diskussion efter mötet med Central samverkansorgan före dagens
delregionala möte. Vellinge kommun lyfter att de är oroliga och har många ”hurfrågor” som de fortfarande önskar svar på. Sofia Ljung och Emma Borgstrand
svarar att det nya IT-verktyget som har diskuterats tidigare under mötet kommer att
hantera utskrivningsprocessen för att säkerställa att lagen följs. Svedala kommun
lyfter frågan om kommunerna finns representerade i projektet för det nya ITverktyget. Emma Borgstrand svarar att Burlöv och Skurups kommun finns med i
projektgruppen och representerar kommunerna.
§7 Mötet avslutas
Nästa möte är planerat till den 30 november, kl 09:00 i Kommunhuset i Svedala,
Aina Andersson avslutar mötet.

Vice Ordförande Sjukvårdsnämnd Sund
Aina Andersson
Vid anteckningarna
Charlotte Romfors, Förvaltningsledningen Sund sekreterare
Uppdatering efter mötet!
Den 10:e november skickades följande meddelande ut via mejl:
Eftersom det inte var så länge sen vi sågs föreslår vi att mötet den 30 november
ställs in. Delregional samverkan Sydväst har haft fyra möten under 2017 och vi
hoppas att dessa möten har varit bra för att lyfta olika samverkansfrågor.
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Inför 2018 hoppas vi fortsatt på en konstruktiv dialog inom delregionalt
samverkansorgan.
Vi föreslår att vi startar 2018 med ett möte med endast politiker från Region Skåne
och kommunerna från sydväst och nordväst för att diskutera formerna för
delregionalt samverkansorgan. Detta för att delregional samverkansorgan ska bli ett
så bra och givande forum som möjligt.
Datumet för mötet är den 19 januari kl 10.00-12.00
Plats: Lokal Hven, Landskrona Lasarett
Vi återkommer med en separat kallelse längre fram
Hoppas att så många som möjligt kan delta.
Med vänlig hälsning
Yvonne Augustin, Aina Andersson, Annette Linander
(presidiet sjukvårdsnämnd Sund)

