
 

 

 

 

 
 
 Delregionalt Samverkansorgan Sydväst,  
 fredagen den 26 oktober 2018 
Kl. 08:30 – 09:30  
Plats: Omtankens Hus i Höllviken  
 
  

 

  
 
      

 
 

 
 

För kommunerna: 
Anita Persson, Svedala kommun 
Lennart Höckert, Trelleborgs kommun 
Annikki Tinmark, Trelleborgs kommun  
 

 
Anna Mannfalk, Vellinge kommun 
Catharina Byström, Vellinge kommun 
Mats Renard, Kommunförbundet 
 För Region Skåne: 

Aina Andersson, vice ordförande Sjukvårdsnämnd Sund   
Fanny Johansson, politisk sekreterare 
Linus Hannedahl, politisk sekreterare 
Marco Brizzi, Förvaltningsledningen Sund 
Lina Vigren, Förvaltningsledningen Sund 
 

 
Jörgen Levin, Branschråd privata vårdgivare 
Susanna Stenevi Lundgren, Region Skåne 
Emma Borgstrand, Förvaltningsledningen Sund 
Charlotte Romfors, Förvaltningsledningen Sund sekr. 
 

 
  
 

 

 
§1. Mötets öppnande 
Anna Mannfalk hälsade samtliga deltagare välkomna. 

 
§2. Sammanhållen rehabilitering och hjälpmedel 
Susanna Stenevi Lundgren, Hälso- och sjukvårdsstrateg, och Mats Renard 
Kommunförbundet Skåne, presenterar Rehabiliteringsuppdraget i Region Skåne. 
Presentationen biläggs minnesanteckningarna. 

Två dagar före dagens delregionala samverkansmöte skickades ett mejl ut till 
samtliga deltagare med en rapport och frågeformulär. Tanken är att bjuda in till en 
dialog kring en framtagen rapport om rehab och hjälpmedel. Susanne och Mats 
önskar att respektive kommun besvarar frågeformuläret senast den 21 december. 

Mats och Susanna understryker att de gärna kommer ut och presenterar rapporten 
för respektive kommun. 

 

§3 Framtidens vårdavdelning 
Marco Brizzi och Lina Vigren presenterar hur Framtidens vårdavdelning arbetar 
tillsammans med mobila team och primärvård vid Lasarettet Trelleborg.  

Kommunerna undrar vem som gör hembesök. Slutenvården gör inte hembesök utan 
det hanterar primärvården. 

CDU, Clinical Decision Unit, kan användas vid vårdprogram vid specifika tillstånd 
istället för att läggas in. Målet är att patienten ska vara utskriven inom ett visst antal 
timmar. Programmen används idag och har fått beröm för att det fungerar bra. 

Lina informerar om ett kommande projekt med patienter som fått diagnosen KOL. 
Projektet genomförs i samarbete mellan Framtidens vårdavdelning, primärvården 
och ett mobilt team, Det finns en projektplan och projektet förväntas starta om 2 
veckor. 

Jörgen Levin lyfter fram att det är viktigt att involvera SIP i samband med KOL 
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Kommunerna undrar över hur många vårdplatser det finns på Framtidens 
vårdavdelning. Det finns ett 10-tal sängar men det finns även en flexibilitet i 
avdelningen som kan växa vid behov. Framtidens vårdavdelning kommer även att 
användas vid utvecklingsprojekt och tillåta pilotprojekt för ny digital teknik inom 
Region Skåne. 

Jörgen Levin undrar hur man arbetar med videolänkar vid kontakten mellan läkare 
och patienter. Det finns en ambition att börja arbeta med digitala medier. 

De som är intresserade är varmt välkomna på studiebesök på Framtidens 
vårdavdelning och kan kontakta Lina Wigren. 

 

§4 Mötet avslutas 
Catharina Byström avslutar mötet. 

 

Vid anteckningarna 

Charlotte Romfors 


