Delregionalt Samverkansorgan
Sydväst, fredagen den 6 april 2018
Kl. 13:00 – 15:30
Lokal: Vellinge kommunhus,
Sammanträdesrum: 4
För kommunerna (7 personer):
Anna Borgius, Svedala kommun
Per Mattsson, Svedala kommun
Lennart Höckert, Trelleborgs kommun
Marie Louise Kondrup, Trelleborgs kommun

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

För Region Skåne:
Yvonne Augustin, Ordf. Sjukvårdsnämnd Sund
Fanny Johansson, politisk sekreterare
Aina Andersson, vice ordförande
Sjukvårdsnämnd Sund
Anette Linander, 2:e vice ordförande
Linus Hannedahl, politisk sekreterare

Emma Borgstrand, Förvaltningsledningen Sund
Sofia Ljung, Förvaltningsledningen Sund
Charlotte Romfors, Förvaltningsledningen Sund sekr.
Jörgen Levin, Branschrådets

§1. Mötets öppnande
Anna Mannfalk, Vellinge kommun, hälsade samtliga deltagare välkomna samt
informerar kort om formen för den nya mötesstrukturen enligt beslut på mötet den
19 januari 2018.
§2. Lägesrapport Lagen om samordnad utskrivning
Catharina Byström, Vellinge kommun, informerar kort om aktuell status gällande
lagen om samordnad utskrivning. Hon påminner om hur viktigt det är att rapportera
in avvikelser då dessa kan användas för att utveckla verksamheternas arbete.
Kartläggningen från slutenvården i dag är för bristfällning och skapar problem för
patienterna. Catharina önskar en diskussion kring kartläggningarna för att få en
patientsäker hemgångsprocess.
En sak som idag ställer till problem för kartläggningen är förvaltningsstrukturen
inom Region Skåne, där överlämning ibland sker ifrån SUS till kommuner inom
Sund. Därför efterfrågas en representant från SUS till delregional samverkan för att
kunna komma till rätta med problem vid överlämningsrutinerna vid utskrivningen
från SUS. Idag finns det olika rutiner gällande överlämningen ifrån slutenvården
beroende på vilken sjukvårdsförvaltning som kommunerna kontaktar.
Svedala kommun efterlyser ett förtydligande kring koordinerat vårdansvar
tillsammans med kartläggningen som skulle underlätta för samtliga parter.
Det är Vårdcentralerna som har det koordinerade vårdansvaret. Representanter från
Region Skåne tar med sig frågorna som diskuteras idag och kommer att diskutera
förbättringsförslag med den specialiserade sjukvården inom Sund.
Kommunerna framför att det finns en problematik med avbrutna överlämnande där
den specialiserade sjukvården har skjutit på överlämningen vilket har medfört att
kostnaderna för hemtjänsten hos kommunen ökat då kommunerna har organiserat
med hemtjänst och andra professioner för att vårdtagaren ska kunna komma hem.

Sida

2(3)
Datum: 2018-04-06

§3 Lägesrapport om HS-avtalet
Catharina Byström vill diskutera ärenden där det finns risk för lokala tolkningar som
skapar merarbete för kommunerna gällande HS-avtalet och föreslår Att frågor
såsom t ex tolkning av kostnadsansvar för sårbehandlingsprodukter, ändrade
”påskrutiner” m.m ska diskuteras på en central alternativt regional nivå utifrån
frågeställningen, innan den tas lokalt.
Övriga kommuner och representanter från Region Skåne instämmer och föreslår att
frågan lyfts gällande lokala tolkningar till regional nivå och till central samverkan.
Kommunerna upplever att HS-avtalet som har kommit lite i skymundan för Lagen
om utskrivning men behöver kontinuerligt samverkas
§4 Överenskommelser psykiatri
Anna Mannfalk, Vellinge kommun, efterlyser en samverkan med psykiatrin som de
har haft tidigare genom ett reviderat lokalt samverkansavtal från 2012.
Catharina Byström informerar om problem med nya målgrupper som kommer som
har större behov än tidigare. Trelleborgs kommun har gått igenom det lokala avtalet
som finns idag men man upplever att avtalet inte följs och man misstänker att det
finns en grå zon med utrymme för tolkningar.
Svedala och Trelleborgs kommun instämmer och uttrycker samma oro om att det
inte finns tillräcklig kännedom om avtalet och att det i sin tur gör att det inte sker en
avvikelserapportering.
Anna Mannfalk efterlyser en samverkan kring avtalet.
Avtalet skulle underlätta när utskrivningslagen träder i kraft för psykiatrins del.
Trelleborgs kommun önskar en revidering av avtalet och efterlyser samtidigt en
samordnad översyn på de avtal som finns idag då en patient kan ha flera psykiska
tillstånd och omfattas av flera avtal.
Yvonne Augustin, Ordförande Sjukvårdsnämnd Sund, föreslår att initialt kontakta
Katarina Hartman som är divisionschef för Psykiatrin för att få en övergripande
samsyn för hela Skåne innan avtalen börjar revideras.
Katarina Hartman, divisionschef Psykiatrin, bjuds in till nästkommande möte för att
djupare kunna diskutera avtalsfrågan.
Emma Borgstrand och Catharina Byström tar med sig frågan om avtalet till
tjänstemannaberedningen.
§6 Nästa möte
Jörgen påminner att det är viktigt att representanterna för de privata vårdgivarna blir
kallade till kommande möte.
Nästa möte planeras till den 26 oktober. Vellinge kommun ordnar med lokal och
Region Skånes representanter arrangerar med utskick och dagordning.
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§7 Mötet avslutas
Anna Mannfalk avslutar mötet.
Anna Mannfalk, Vellinge kommun
Vid anteckningarna
Charlotte Romfors

