
Kommunförbundet Skåne  

Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund • Postadress: Box 53, 221 00 Lund  
Webbadress: kfsk.se • Telefon: 072-885 4700  

 

 
  

Delregionalt Samverkansorgan Sydväst 
fredagen den 16 augusti 
kl. 09:00 – 12:00 
Plats: Lasarettet Trelleborg, ADM, Stora konferensrummet 
 
För kommunerna: 
Annikki Tinmark, FC Socialförvaltningen, Trelleborgs kommun 
Ulrika Book, Verksamhetsutv, Trelleborgs kommun 
Venzel Roskvist, Ordf Socialnämnden, Trelleborgs kommun 
Catharina Byström, Socialchef, Vellinge kommun 
Mavis Zander, Ordf Omsorgsnämnden, Vellinge kommun 
Leena Berlin Hallrup, Socialchef, Svedala kommun 
Per Mattsson, Ordf Socialnämnden, Svedala kommun 
 
För Region Skåne: 
Gunilla Nordgren, ordf. Sjukhusstyrelsen Lasarettet Trelleborg 
Ulrika Axelsson, vice ordf Sjukhusstyrelsen Lasarettet Trelleborg 
Birgitta Almroth, 2:e vice ordf Sjukhusstyrelsen Lasarettet Trelleborg 
Marco Brizzi, sjukhuschef Lasarettet Trelleborg 
Emma Borgstrand, Primärvårdens FV-ledning 
Birte Sandberg, ordf Primärvårdsnämnden  
Mattias Olsson, 2:e vice ordf Primärvårdsnämnden 
Hans Brauer, verksamhetschef Psykiatri och Habilitering 
Charlotte Bossen, 1:e vice ordf Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 
Maria Nyman Stjärnskog, 2:e vice ordf Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 

 
 
Mötet öppnandes av Gunilla Nordgren som hälsade samtliga deltagare välkomna. 
 
§ 1 Val av ordförande 
Gunilla Nordgren valdes som ordförande vid dagens möte.  
 
§ 2 Samtliga representanter fick ge sina synpunkter på avtalet  
Målet är att få HS-avtalet att fungera och det ska vara implementerat 2020.  
Catharina Byström presenterade bakgrunden till HS-avtalet, som startade i september 2016.  
Man ska ha en personcentrerad vård. Uppföljning av avtalet är viktigt.  
Sjukhuset: 
Sjukhusets uppdrag är att ansvara för att utskrivningen är kvalitetssäkrad, att reglerna följs och att vi ska 
kunna ta emot med direktinläggning utan att patienten ska behöva gå via Akuten.  
Sjukhuset har ett mobilt team, som är ett stödteam till primärvården och används i händelse av att 
primärvården begär hjälp pga eget förhinder.  Nyttjandegraden är låg. Det finns ett mervärde i att ha ett 
sjukhusbaserat mobilt team, det är bra för patienten att träffa personal med sjukhuskompetens i hemmet, 
slipper då eventuellt åka till sjukhuset. Insatser utgår från patientens behov, patienten ska vara delaktig och 
känna trygghet. I analogi med Regions Skånes mål att ”nästa steg skall vara känt för patienten” har Las Tbg 
visionen ”Trygghet hela vägen hem” där målet är att patienten, även i pappersform ska ha möjlighet till att 
fortlöpande och uppdaterat kunna se av vem, var och hur man får/har fått hjälp. SIP blanketten finns och 
fyller till viss del denna funktion. Utvecklingspotential finns här.  
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Kommuner: 
Samtliga på SÄBO är inskrivna i mobila team i Svedala kommun. Man önskar en tidsbestämd handlingsplan i 
HS-avtalet. I samtliga tre kommuner saknar man läkarstöd, inom 2 timmar ska det finnas en tillgänglig läkare.  
Vi måste jobba mer förebyggande tillsammans. Utvecklingspotential. En SIP måste göras innan patienten kan 
skrivas in i mobila teamet. Det innebär en enorm volym SIPar för kommunerna.  
Förväntningarna från politikerna är att 26 000 patienter ska vara inskrivna i mobilt team.  
Man upplever att det är mycket som är fel i processerna. Man tolkar avtalet olika. Man saknar målbild, vi 
måste alla ha samma målbild. Vi räknar SIPar, men ska även räkna antalet inskrivna individer. Man föreslår att 
vi ska räkna andelen onödiga inskrivningar. 
Psykiatri och habilitering:  
Ingår inte i HS-avtalet utan regleras av särskilda överenskommelser. Vi har fler och fler äldre personer med 
utagerat beteende som man inte vill ha tillbaka till SÄBO, men passar egentligen inte in inom psykiatrin. Ingen 
annan kan ta emot dem. Vi måste börja jobba tillsammans och inte vara som isolerade öar. Behovet är stort 
när det gäller de med psykiatriska diagnoser. En del ärenden är väldigt komplexa, då passar de inte in i 
processen. Hans Brauer meddelar att man har en struktur för att diskutera dessa ärenden. 
 
Uppföljning av HS-avtalet:  
Vi ska i denna grupp göra en avtalsuppföljning. Vi ska identifiera problemen, fallgroparna, sätta konkreta mål 
Vi har även möjlighet att ta upp andra samverkansfrågor när vi träffas, inte bara HS-avtalet.  
 
Det finns inga privata aktörer från Primärvården representerade idag.  
Jörgen Levin från Näsets Läkargrupp måste vara med på sändlistan.  
 
Gunilla Nordgren sammanfattar dagens möte:  
Vi måste ha mätbara mål, en handlingsplan, bättre läkarstöd till teamen. Öka antalet inskrivningar i mobila 
team. Vi har problem med SIPar, vi behöver förbättra processerna. Inte gå ner i detalj. Göra en uppföljning av 
avtalet.  
En övrigt punkt på agendan där vi lyfter och informerar nytt och intressant från respektive parter.  
 
§ 3 Fördelning av ordförandeskap kommun och region under mandatperioden 
Beslut fattades att Gunilla Nordgren är ordförande under perioden.  
 
§ 4 Antal möten per år (samt inplanering av datum 2019-2020).  
Inget beslut fattades.  
 
§ 5 Förslag på fast agenda: 

Föregående minnesanteckning DS 
Föregående minnesanteckning CS 
Tema som följer CS 
Hälso- och sjukvårdsavtalet 
Nära vård  
Avvikelser - relaterat till HS-avtalet 
Övrigt 
Beslutades att använda ovan agenda.  

 
Nytt möte den 11/12 kl 13.30 – 16.30 i Kommunhuset i Svedala. Marco Brizzi och Gunilla Nordgren är 
sammankallande.  
 
Vid anteckningarna 
 
Christa Nilsson 
Chefssekreterare  


