
   

Vårdsamverkan Skåne 
Region SkåneSkånes Kommuner 

vardsamverkanskane.se 
 

 
 
 
 
DATUM 
2020-11-27 

 
 
 
 

 
Delregionalt samverkansorgan Skåne nordväst   
- tema för dagen kompetensutveckling  
 
 

Minnesanteckningar 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Närvaron stäms av utifrån deltagarförteckningen via Teams. Alla deltagare har sina 
mikrofoner avstängda och begär ordet genom att sträcka upp handen.  
 
Bilderna som visas kommer läggas upp både i mappen i Netpublicator som alla 
förtroendevalda har fått tillgång till men också på hemsidan vårdsamverkaniskåne.se under 
rubriken Nordvästra Skåne/Minnesanteckningar. 
 
Vissa förändringar har skett i gruppen sedan förra mötet, det finns både nya förtroendevalda 
och chefer. Ordförande hälsar de nya särskilt välkomna. Processledaren Lotta Green 
Dahlberg som anställdes den 1 augusti är nu igång.  
 
Här samlas vi för vårdsamverkan mellan Region Skåne och de nordvästskånska 
kommunerna - Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Åstorp, Ängelholm och 
Örkelljunga. Den här församlingens huvudsyfte är att se till så att ambitionerna i det skånska 
Hälso- och sjukvårdsavtalet uppfylls - i samverkan ska vi leverera god och nära vård.  
 
När vi tackar varandra för dagen idag är ambitionen att alla ska känna sig välinformerade om 
de processer som pågår i vår delregion.  
 
 
§ 2. Covid-19 - Krissamordningsråd  
Familjen Helsingborg, Primärvård väst och Skånes sjukhus Nordväst har sedan mars månad 
under ledning av sjukhuschef Richard Frobell löpande haft möten för att hantera frågor 
kopplade till Covid-19. Mötena fortsätter och hålls varje tisdag.  
 
Richard redogjorde för arbetet men delgav också en nulägesuppdatering kring Covid-19 i 
delregionen. Med eftertryck poängterar Richard allvaret i situationen och vilken av att alla 
hjälps åt med att inskärpa vikten av att hålla ut och följa de restriktioner som kommuniceras.  
 
 
§ 3. Information om Nära vård  
Lotta Green Dahlberg, processledare för vårdsamverkan i Skåne nordväst beskriver nära 
vård i en nationell kontext men också Skånes och delregionens ambitioner.  
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Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, även 
om primärvården utgör en kärna i den nära vården. Nära vård är snarare ett nytt sätt att 
arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan 
ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra 
detta. 
 
En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att 
resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler. Kärnan i 
Nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och 
förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt 
för just den personen. 
 
 
§ 4. Samarbete med Framtidskontoret 
Lars Almroth, chef för Region Skånes Framtidskontor informerar om Framtidskontorets 
uppdrag och samverkan.  
 
Framtidskontoret fick i april 2020 regiondirektörens uppdrag att samordna och leda arbetet 
mot ”Bättre hälsa för fler” genom Framtidens Hälsosystem. En tydlig regiongemensam 
ledning, samordning och kommunikation är nödvändig för att nå önskade resultat i 
framtidsprocessen. 
 
Framtidskontoret har av regiondirektören fått ansvar att se till helheten samt koordinera och 
stödja portföljen av olika projekt i framtidsarbetet så att de sammantaget bidrar till att 
realisera framtidsbilden. 
 
Framtidskontoret är inte en separat förändringsorganisation som ansvarar för att genomföra 
framtidsprocessen utan regiondirektörens resurs för att samordna och stödja 
verksamheterna i genomförandeprocessen. Det krävs att alla delar av linjestrukturen tar 
ansvar för sin del av förändringsprocessen då det endast är i linjen som förändring kan ske.   
 
 
§ 5. Utveckling av vårdsamverkan i Skåne nordväst 
Processledaren Lotta Green Dahlberg presenterar de samverkansuppdrag/ 
utredningsuppdrag som nu pågår i vårdsamverkan Skåne nordväst. 
 
- Patient och brukardriven utveckling, tjänstemannaberedningen kommer framöver ha 
brukarrepresentation.  
- Stödmaterial kring nära vård för att underlätta chefernas kommunikation.  
- Omtag när det gäller samverkansstrukturen.  
- Att leda nära vård, utbildningsinsats som bygger på SKR:s utbildning. Ambitionen är bred 
utbildningsinsats som genomförs under våren 2021.  
- Utreda möjligheterna för att införa avancerad rehabilitering i hemmet. 
- Utreda möjligheterna för att införa akutsjukvård i hemmet. 
 
 
§ 6. Genomgång av föregående minnesanteckning  
Ordförande föredrar minnesanteckningarna från Delregionalt samverkansorgan Skåne 
nordväst den 15 maj 2020. I fokus stod Covid-19 och den nyligen uppstartade 
krissamordningen. Information gavs också om att rekryteringen var klar till tjänsten som 
delregional processledare.  
 
Anteckningarna läggs till handlingarna.  
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§ 7. Aktuellt från Tjänstemannaberedning till Delregionalt samverkansorgan Skåne nordväst. 
Kort beskrivning av nuläget. 
 
Fortsatt fokus i samverkan på krissamordning. Detta sker via krissamordningsmötena på 
tisdagar under ledning av Richard.   
 
Processledaren har genomfört intervjuer med samtliga deltagare i tjänstemannaberedningen. 
Kartläggning och analys av nuläget har diskuterats och lett fram till ett antal uppdrag till 
processledaren. 
 
 
§ 8. Aktuellt från Centralt samverkansorgan/Central tjänstemannaberednings 
En sammanfattning av vad som avhandlats sedan senaste mötet i maj. 
 
Utvärdering  
Arbete med utvärdering av ”Hälso- och sjukvårdsavtalets del B; Utvecklingsplan 2016–2020” 
har behandlats. Samtliga delregioner har nu gjort en utvärdering av hur långt man kommit 
inom de fyra utvecklingsområdena: 
 
- utveckling av teambaserad vårdform för de mest sjuka   
- utveckling av insatser för tidvis sviktande  
- utveckling av arbetssätt och stöd för personer i riskgrupper   
- utreda förutsättningar för att samorganisera rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning 
 
Vid sammanträdet den 11 december ska en sammanställning vara klar tillsammans med 
förslag till reviderad aktivitets- och tidsplan.  
 
 
Skånes kommuner 
Kommunförbundet Skåne har nytt namn Skånes Kommuner, ny styrelse, ny 
finansieringsmodell och ny förbundsdirektör Nina Mårtensson. 
 
 
Växa tryggt 
Föräldrastödsverksamhet i samverkan. Verksamhet med hembesök är igång i 18 av Skånes 
kommuner. Malmö universitet forskar på projektet.  
 
Syftet på kort sikt är att öka tilliten till hälso-och sjukvården och samhället. Ökad känslan av 
att bemästra föräldrarollen genom förbättrat samspel mellan förälder och barn. Minska 
behovet av försörjningsstöd, se till så att fler barn vaccineras och börjar på förskola.  
 
På längre sikt är målet minskad konsumtion av akutsjukvård och färre inläggningar på 
sjukhus samt längre skolgång för barnen.  
 
Vårdsamverkan under Covid-19 
Arbetet med digitalisering har tagit fart. Den delregionala samverkan har överlag fungerat bra 
i delregionerna. Några tendenser har noterats gemensamt för delregionerna:  
 
- Effekterna på den psykisk ohälsan, eventuell ökning av suicid   
- Förändrade sökmönster, minskat söktryck på akuten 
- Personer som inte sökt vård i tid och kommer in när man är väldigt sjuk  
- Nya arbetssätt; självtestning, självmonitorering etc.   
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§ 9. Kommande möten med Delregionalt samverkansorgan Skåne nordväst 
Mötestid: kl 09:00 - 12:00.  
Mötesdatum: 12 mars, 21 maj, 17 september, 19 november  
Information om lokal samt tema för respektive möte kommuniceras längre fram.  
Mötet beslutade i enlighet med förslaget. En översyn kommer göras för att se om det kan 
finnas andra mötesdagar som är mer lämpande då deltagarna från Helsingborg inte kan 
medverka den 12 mars.   
 
 
§ 10. Övrigt 
IVO-rapporten kring primärvården diskuterades och kommenterades. Granskningen 
genomfördes under pandemin i en extra ordinär situation. Samverkan i nordväst har fungerat 
bra är den samstämmiga bilden från både den offentliga och den privata primärvården. Ingen 
enhet i delregionen kommenteras i rapporten. Överlag är de medicinskt ansvariga 
sköterskorna i Skåne nöjda. Den kritik som framkommer kommer självklart tas på allvar.  
 
Ordförande berättar att Landskrona och Svalöv ställt frågan till Central samverkan om de kan 
få byta delregional tillhörighet från mellersta till nordväst. Beslut väntas inom någon vecka.  
 
 
§ 11. Tema – kompetensutveckling Skåne nordväst  
Henrik Andersson som under många år samordnat samverkan kring utbildningsinsatser inom 
Familjen Helsingborg föredrag dagsläget när det gäller vårdutbildningar i Skåne nordväst.  
 
Regionala processledaren för Vård- och omsorgscollege i Skåne Susanne Rosenström 
kommer berätta mer om insatserna som görs för att öka intresset för vårdutbildning vid ett av 
sammanträdena under 2021.  
 
Henrik berätta om yrkesrollen servicevärd. Servicevärden ska utföra arbetsuppgifter som 
innebär att tid frigörs för vårdpersonalen. Målet är att vårdpersonalen ska kunna fokusera på 
arbetsuppgifter kopplade till vård. Servicevärdarna finns och fungerar bra inom Region 
Skånes sjukhusverksamheter. Utbildningen behöver dock utvecklas och kvalitetssäkras.  
 
Möjligen kan även kommunernas omsorgsverksamheter vara intresserade av servicevärdar.  
 
 
§ 12. Mötets avslutande  
 
Det är inte vad vi gör på dessa möten som gör skillnad, det är arbetet som görs 
dagligen och stäms av och rapporteras här som är det viktiga. Mötesordförande tackade för 
goda insatser och bra dragningar under dagens möte.  
 
Ordförande avslutade mötet och önskade god jul, gott nytt år samt framförde en önskan om 
att 2021 blir ett bättre år där vi verkligen gör skillnad.  
 
 
Minnesanteckningarna förda av  
  
 
   
Lisa Flinth 
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Närvaroförteckning 
 
Jessica Alfredson Bjuvs kommun Förvaltningschef Vård och omsorg 
Anne Li Ullerholm (SD) Bjuvs kommun Ordförande Vård och omsorg 
Christin Johansson Båstad kommun Förvaltningschef Vård och omsorg 
Ulf Jiewertz (M) Båstad kommun Ordförande Vård och omsorg 
Emelie Erixon  Helsingborgs stad Socialdirektör 
Samuel Lilja (M) Helsingborgs Stad Ordförande Socialnämnd 
Annika Andersson Helsingborgs stad Omsorgsdirektör 
Lars Thunberg (KD) Helsingborgs Stad Ordförande Vård- och omsorgsnämnd 
Viweca Thoresson Höganäs kommun Socialchef/VD för Höganäs omsorg AB 
Ingemar Narheim (M) Höganäs kommun Ordförande Socialnämnd 
Agneta Hugander Klippans kommun Socialchef 
Anna Andresen (M) Klippans kommun Ordförande Socialnämnd 
Monica Ehnberg Åstorps kommun Socialchef 
Isabella Dzanko (S) Åstorps kommun Ordförande Socialnämnd 
Filippa Kurdve  Ängelholms kommun Chef Hälsa  
Ingela Sylwander (M) Ängelholms kommun Ordförande Omsorg och stöd 
Johan Lindberg Örkelljunga kommun Bitr Förvaltningschef Socialförvaltning 
Annika Jönsson (M) Örkelljunga kommun Ordförande Socialnämnd  
Harald Roos    Region Skåne  Förvaltningschef Skånes Sjukhus Nordväst 
Anders Lundström (KD) Region Skåne  Ordf Helsingborgs sjukhusstyrelse  
Richard Frobell Region Skåne  Sjukhuschef Ängelholms sjukhus 
Maria Berglund (KD) Region Skåne  Ordf Ängelholms sjukhusstyrelse  
Saerun Jonsdottir Region Skåne  Verksamhetschef Palliativ vård och ASIH 
Maria Holst   Region Skåne  Verksamhetschef vuxenpsykiatri  
Maria Weiler  Region Skåne  Områdeschef BUP  
Emma Borgstrand Region Skåne  Primärvårdschef Västra Skåne 
Per Einarsson (KD) Region Skåne  Ordförande PHH  
Birte Sandberg (C)  Region Skåne  Ordförande Primärvårdsnämnden 
Anna Mannfalk (M)   Region Skåne  1:e vice ordförande HSN 
Marie Stinnerbom Representant privata vårdgivare   
Henrik Andersson Representant privata vårdgivare  
 
Föredragande 
Lotta Green Dahlberg Processledare  
Adam Al Obaid Nämndsekreterare  
Henrik Andersson Utbildningssamordnare Familjen Helsingborg 
Lars Almroth  Chef Framtidskontoret Region Skåne 
  


