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Minnesanteckningar 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Dagordningen har fastställts av arbetsutskottet och mötet beslutade att arbeta utifrån den 
utskickade dagordningen.  
 
Richard Frobell är ny vice ordförande i tjänstemannaberedningen.  
 
 
§ 2. Genomgång av minnesanteckningarna från föregående sammanträde  
Minnesanteckningarna från mötet den 2 april har sedan tidigare kommunicerats till 
gruppen. Inga synpunkter har inkommit och inga synpunkter väcktes under mötet.  
 
 
§ 3. Lägesrapport Covid-19, Krissamordning Skåne Nordväst 
Under ledning av Richard Frobell, sjukhuschef i Ängelholm, sammanträder de delregionala 
företrädarna numera i en krissamordningsfunktion varje tisdag. Minnesanteckningarna från 
mötena med krissamordningsorganet återfinns på hemsidan vårdsamverkanskåne.se.  
 
Med anledning av virussituationen ersätter krissamordningen just nu den ordinarie 
processen kring vårdsamverkan i Skåne Nordväst.  
 
 
§ 4. Rapport från Centralt Samverkansorgan 27 mars och 19 maj 2020 
Mötet den 27 mars ställdes in. Med anledning av virussituationen stod Covid-19 i fokus för 
sammanträdet den 19 maj med frågor som rutiner för provtagning m.m. på dagordningen.   
 
 
§ 5. Rapport från Central Tjänstemannaberedning 8 maj 2020 
Även det här mötet hade fokus på Covid-19. Vid mötet lyftes frågan om gemensam 
målbild för Nära vård mellan Region Skåne och kommunerna. Även frågan om behov av 
översyn av samverkansorganisationen lyftes.  
 
 
§ 6. Rekryteringsprocess Kvalificerad processledare 
Lotta Green Dahlberg presenterar sig kort för församlingen. Lottas anställning startar först 
i augusti. Då kommer hon inleda sin anställning med att resa runt för individuella träffar 
med var och en i den delregionala tjänstemannaberedningen.  
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§ 7. Uppföljning/revidering av Strategisk plan för Hälso- och sjukvårdssamverkan i Skåne 
nordväst 
 
- Rapport - kartläggning av besökare från särskilda boenden 
Harald Roos, Richard Frobell och Maria Holst ansvarar för pilotprocessen - 
”Slutenvårdsplatser”. Målsättning är att boende på särskilt boende bara ska behöva byta 
vårdplats om det krävs medicinsk vård som endast kan utföras på sjukhus.  
 
Grundtanken var att kartlägga och avvikelserapportera onödiga förflyttningar och besök på 
akuten under en period om 2 veckor. Avvikelse definieras av sjukvården när bedömning 
görs att vård skulle ha kunnat ges i befintligt boende.  
 
Akutmottagningarna i Helsingborg och Ängelholm samt vuxenpsykiatrins akutmottagning 
ingår i piloten. En kort dragning av trender som kunnat urskiljas i kartläggningen föredrogs.  
 
- Rapport – God och Nära vård 
Utredare Anna Nergårdh föredrog nuläget i utredningen Samordnad utveckling för god 
och nära vård med fokus på framgångsfaktorer och hinder. Bildspelet som visades finns att 
ta del av i anslutning till minnesanteckningarna på vårdsamverkanskåne.se.  
 
- Diskussion kring uppdatering av planen i syfte att ge instruktioner till processledaren 
kring tillägg och revideringar som önskas 
Diskussionen om planen, praktiknära indikatorer och gemensam målbild hänskjuts till 
arbetsutskottet och återupptas vid tjänstemannaberedningens möte till hösten. 
 
 
§ 8. Avstämning inför sommaren kring platser och personalförsörjning  
Frågan har hanterats i samband med avstämningarna i krissamordningsorganet.  
 
 
§ 9. Redovisning av Finansiell samverkan 
Lena Alderskiöld, förbundschef FINSAM Skåne NordNordVäst, föredrog innehållet och 
förutsättningarna för lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Om hur 
fyra myndigheter och en budget skapar förutsättningar för samverkansinsatser.  
 
Förbundscheferna i de finansiella samverkansorganen som är verksamma i delregionen – 
Samverkansförbundet i Helsingborg, FINSAM Höganäs, FINSAM Söderåsen och 
FINSAM Skåne NordNordVäst - redovisade FINSAM-insatser som knyter an till Hälso- 
och sjukvårdsavtalet.  
 
 
§ 10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor har lyfts eller anmälts.  
 
 
§ 11. Mötets avslutande  
 
 
Vid tangentbordet 
 
Lisa Flinth 


