
  
 
 MÖTESANTECKNINGAR 
 
 2020-04-29 

Vårdsamverkan Skåne 
Kommunförbundet Skåne  Region Skåne 

vardsamverkanskane.se 
 

 

 
 
 
Delregional samverkan Sydväst  
(Svedala, Trelleborg, Vellinge) 
 
Tid: Onsdagen den 29 april kl. 13:30 – 14:45 i form av Skypemöte 
 
För kommunerna: 
Annikki Tinmark, FC Socialförvaltningen, Trelleborgs kommun 
Venzel Rosqvist, 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 
Emelie Persson, verksamhetschef VO Akut och medicin, Lasarettet Trelleborg 
Evelina Andrén, ledningsstrateg, Lasarettet Trelleborg 
Margareta Bosevski, chefssekreterare, Lasarettet Trelleborg 
Birte Sandberg, Ordf. Primärvårdsnämnden 
Hanna Skånberg, Ledamot Primärvårdsnämnden  
Emma Borgstrand, Primärvårdschef Primärvården västra Skåne 
Jörgen Levin, Branschråd Privata Vårdgivare i Skåne (Näsets Läkargrupp)  
Charlotte Bossen, vice ordf. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 
Hans Brauer, Verksamhetschef Vuxenpsykiatri Malmö, Psykiatri och habilitering,    

 
 
Mötet öppnades av ordförande Gunilla Nordgren som hälsade samtliga deltagare välkomna 
via Skype. Dagens möte är en avstämning maa Covid-19-pandemin och vi skjuter på nästa 
delregionala samverkan till det sedan tidigare planerade mötet den 24 november.  
 

1. Föregående mötesanteckningar Delregional samverkan sydväst 
Inga synpunkter på föregående mötesanteckningar som nu läggs till handlingarna.  
 

2. Primärvården, Psykiatrin, Svedala, Vellinge och Trelleborgs kommun samt 
Lasarettet Trelleborg - uppdatering av rådande läge 
Svedala kommun framför att man har ett mycket gott samarbete med Region 
Skåne. Man förhåller sig till framtagna rutiner som finns att tillgå via Vårdhygien 
Skåne. 
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- 6 mobila team utför testning på vårdtagare vid särskilda boende inom Svedala 
kommun.  
- Jobbar förebyggande och testar personal som är misstänkt sjuka.  
- Covid-team skapade i förebyggande syfte – minimera personal som ska vårda 
misstänkt/kostaterad Covid-19. 
 
Har ni fått hem patienter från sjukhuset som fått konstaterat Covid-19? 
Ja, en vårdtagare. Covid-enhet har skapats där denna vårdtagare vårdas i dagsläget.  
 
Vårdhygien Skåne har tagit fram jättebra affischer hur man ska klä sig i 
skyddsutrustning. Rekommenderar dessa instruktioner till sina medarbetare inom 
hemtjänsten och äldreboenden. Plastat in dessa och skickar med sina medarbetare. 
 
Sekretessen – 16 % av Sveriges 190 kommuner har valt att informera om smittad 
vårdtagare. 
Svedala kommun har valt att informera närmast anhöriga till Covid-smittad 
vårdtagare.   
 
Vellinge kommun framför att man har ett bra samarbete med Region Skåne och 
de andra kommunerna som stöttar. 
- 8 vårdtagare testade. Inga smittade och har inte haft. 
- en på sjukhus har konstaterad smitta – eget boende. 
- Undersöker om man skulle kunna ta ett utav korttidsboendena till Covid-19-avd 
där hemtagna vårdtagare kan vårdas efter sjukhusvistelse. Enhetlig personal som 
skulle tjänstgöra där.  
- Översyn av kommunikationsplan. Beslut taget om att vårdboende ska namnges 
där smitta finns om aktuellt. Informera andra vårdtagare samt anhöriga.  
- Erhållit hjälp med handsprit via Lasarettet Trelleborg när denna sinat för några 
veckor sedan.  
 
Trelleborgs kommun framför också att man har ett bra samarbete med Region 
Skåne och de andra kommunerna.  
- Välförsedda med material och skyddsutrustning.  
- Stor andel tester utförda på särskilda boenden. 
- 3 vårdtagare i enskilt boende som varit smittade.  
- Bekymmer med medarbetare som är oroliga och som har eskalerat den senaste 
veckan. Jobbar mycket med att stärka den interna kommunikationen. Haft ett 
skyddsstopp i en utav hemvårdsgrupperna – avsåg skyddsutrustning.  
Försökt bygga på uthållighet, att de äldre faktiskt stannar hemma, erbjudit 
hemkörning av matvaror etc. Försöker erbjuda orolig personal samtalshjälp. 
Kontinuerligt samarbete med fackliga organisationer – skypemöten varje vecka.  
Utrustat LSS-personal och annan personal som åker hem till vårdtagare med 
ryggsäck innehållande skyddsutrustning. 
 
Varför är man mer orolig som vårdpersonal i Trelleborgs kommun?  
En lokalt känd person som avlidit i Covid-19 som hjälpt till med denna oro. 
 
Birgitta Almroth: Om Covid-avdelning öppnas i Vellinge, kommer det då gå att 
”köpa” platser där av de andra kommunerna?  
Bra idé men ännu inga beslut tagna.  
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Primärvården 
- Uppdrag att vara ett tryggt och bra stöd till våra kommuner. 
- Regelbundna möten med socialcheferna och bra samarbete.  
- Mobila team – stora insatser från primärvården även framöver. 
- SIP till alla – i nordvästra Skåne har alla SIP och kan användas redan på Akutmott 
- Eskaleringsplan synkad med kommuner, privata och offentliga vårdgivare 
- Jobbar mycket med uthållighet på medborgarsidan – Brev kommer att gå ut till 
70+, BVC samt Barnmorskemottagningar.   
 
Primärvårdsnämnden 
- Mycket gott som händer. SIP:ar skrivs som aldrig förr.  
- Kvälls- och helgmott har förstärkts.  
- Bra om mobila team kan fortsätta.  
- 1 oktober öppnas 6 palliativa vårdplatser vid Lasarettet Trelleborg – Beslut om 
detta har tagits i Primärvårdsnämnden. 
 
Hur ser sjukskrivningarna ut i de tre kommunerna inom äldreomsorgen? 
Vellinge – ingen alarmerande sjukskrivning – 4 – 9 %  
Svedala – 5 – 10 % 
Trelleborg – ungefär samma 
 
Psykiatrin framför att man är ängsliga över att patienter inte söker vård. Kommer 
att komma en boom senare. Post-Corona blir en utmaning för hela samhället.  
 
Lasarettet Trelleborg 
Sammanfattande bild gavs av hur man ställt om och nu arbetar maa Covid-19. 
106 patienter vårdade – som mest 15 patienter inlagda samtidigt.  
Utlån av personal härifrån till Operationsenheten samt IVA och Covid-IVA i 
Malmö. Uppstart av ortopedioperationer tillsammans med ortopeden i Malmö.   
Vad kommer att hända efter den akuta fasen? Rehabilitering efter Covid-19? Kan 
Lasarettet Trelleborg hjälpa till här? 
 
Branschråd Privata Vårdgivare i Skåne 
Inom äldresjukvården sett väldigt lite av Covid-19.  
Ännu inga positiva fall.  
 
Psykiatri och habilitering 
Väldigt lugnt i heldygnsvård – 25 lediga vårdplatser. 
Minskat söktryck på Psykiatrins akutmottagning och ser ut på samma sätt i hela 
Sverige just nu. 
 

Nästa möte: Tisdagen den 24 november kl. 13:30 – 16:00, Lasarettet Trelleborg 
 
Vid tangenterna Justerat 
 
 
 
Margareta Bosevski Gunilla Nordgren 
Chefssekreterare Ordförande Sjukhusstyrelse Trelleborg 

sip:ar

