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Delregional samverkan nordväst 2019-06-20 

Närvarande:  
Anders Lundström, ordf Helsingborgs sjukhusstyrelse  
Christer Sörliden, vice ordf Helsingborgs sjukhusstyrelse 
Harald Roos, förvaltningschef/sjukhuschef Helsingborgs lasarett  
Maria Berglund, ordf Ängelholms sjukhusstyrelse 
Carl-Johan Robertz, sjukhuschef Ängelholms sjukhus 
Per Einarsson, ordf Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd (PHH) 
Maria Nyman-Stjärnskog, 2:e vice ordf PHH 
Maria Holst, verksamhetschef vuxenpsyk, Helsingborg 
Birthe Sandberg, ordf Primärvårdsnämnd  
Saerun Jonsdottir, verksamhetschef Palliativ vård och ASIH  
Jessica Alfredson, förvaltningschef vård och omsorg Bjuv 
Ulrika Thulin, ordförande vård- och omsorgsnämnden Bjuv  
Emma Pihl, vård- och omsorgschef Båstad  
Ulf Jiewertz, ordf vård- och omsorgsnämnd Båstad  
Irene Ebbesson, v ordf vård- och omsorgsnämnd Båstad 
Lars Thunberg, ordf vård och omsorgsnämnden Helsingborg  
Eleonora Johansson, 2:e vice ordf socialnämnd Helsingborg 
Samuel Lilja, 2:e vice ordf socialnämnd Helsingborg  
Annika Andersson, omsorgsdirektör Helsingborg 
Dinah Åbinger, socialdirektör Helsingborg 
Jacqueline Engström, vice ordf i vård- och omsorgsnämnden Helsingborg 
Christel Håkansson, 2:e vice ordf vård- och omsorgsnämnden Helsingborg 
Ingmar Narheim, ordf socialnämnden Höganäs  
Anna Andresen, ordf socialnämnden Klippan 
Susann Petterson, chef Hälsa Ängelholm  
Ingela Sylwander, ordf nämnd för omsorg och stöd Ängelholm 
Filippa Kurdve, verksamhetschef Ängelholms kommun 
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Dagordning  
§ 1 Mötets öppnande 
Information om organisationen för Central samverkansorgan samt 
delregionala samverkansorgan.  
 
§ 2 Kort presentationsrunda  
 
§ 3 Formalia  
Syfte med delregional samverkan är att Region Skåne och kommuner 
gemensamt ska verka för god vård för nordvästra Skånes invånare. Forum 
hanterar aktuella frågor, information, beslut som behöver fattas. Uppföljning 
och återkoppling av arbetet med Hälso- och sjukvårdsavtalet samt diskutera 
beslut som behöver fattas.  
 
Se bifogad uppdragsbeskrivning daterad 2016. 
 
Kallelse 
Stefan Karlegärd har varit sammankallande till detta möte. Förslag läggs att 
detta ansvar växlar varannan gång mellan region och kommun.   
 
Den delregionala tjänstemannaberedningen: 

 beslutar om vilken kommun som är sammankallande till nästa möte 
 tar fram dagordning  
 tar fram kallelse som skickas ut till respektive förvaltningschef som 

skickar kallelsen till respektive politiker och/eller tjänsteman som 
ska delta.   

 
Vid detta möte finns inga representanter för privata vårdgivare. Till 
kommande möte bör företrädare för dessa bjudas.    
 
Mötesfrekvens föreslås till två gånger per termin men frekvensen kan 
anpassas efter behovet.  
 
Information, samverkansavtal, protokoll mm finnas tillgängliga på hemsida, 
sök: Samverkansavtal - Skånes hälso- och sjukvårdsavtal 
 
Förslag till kommande möten:  
- olika teman  
- uppdatering av aktuella ämnen 
 
§ 4 Godkännande av föregående minnesanteckning  
Kompletteras med Emma Pihl och Irene Ebbesson i deltagarförteckningen.  
 
§ 5 Arbetet i den Delregional tjänstemannaberedningen i nordvästra 
Skåne  
Kort beskrivning av arbete hittills och ambitioner för arbetet framöver: 
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- Carl-Johan Robertz, Region Skåne. Se bifogade presentation. 
- Annika Andersson, Helsingborgs stad. Se bifogad presentation. 

 
Till nästa möte/kommande möten föreslås följande punkter på agendan:  

- processledare, rekrytering 
- slutsatser från fokusgrupper, förändrat arbetssätt 
- bjuda in medborgare som kan beskriva goda exempel på samverkan 
- digitaliseringsprojekt/utveckling inom Region Skåne 
- goda exempel från andra delregioner 

 
§ 7 Kommande möten 
Gemensamt möte mellan centrala sex delregionala samverkansorganen 
2019-10-21, kl. 12-16 (inkl lunch), sannolikt i Lund. 
 
Delregional samverkan  
Fredagen 22 november kl. 09.00-12.00. Uppgift om kommun åter 
 
2020 
Fredagen 15 maj kl. 09.00-12.00. 
Fredagen 27 november 09.00-12.00. 
 
§6 Mötets avslutande  
 
 
 
Anders Lundström  Stefan Karlegärd  
Ordförande    Vid protokollet 


