
Yvonne Augustin 
Regionråd och Ordförande i 
Sjukvårdsnämnd SUND 
Tfn: 044-309 30 45 
E-post: yvonne.augustin@skane.se

För kommunerna: 
Anna Borgius, Svedala kommun 
Anna Mannfalk, Vellingekommun 
 För Region Skåne: 
 

Yvonne Augustin, Sjukvårdsnämnd Sund, ordf. 
Aina Andersson, Sjukvårdsnämnd Sund 
Anette Linander, Sjukvårdsnämnd Sund 
Fanny Johansson, politisk sekreterare 
Linus Hannedahl, politisk sekreterare 

Björn Zackrisson, Förvaltningsledningen Sund 
Emma Borgstrand, Förvaltningsledningen Sund 
Jens Enoksson, Förvaltningsledningen Sund 
Sofia Ljung, Förvaltningsledningen Sund 
Peter Sigsjö, Förvaltningsledningen Sund  

Delregionalt Samverkansorgan Sydväst, onsdagen den 17 maj 2017 
Kl 13:30 – 15:00 Lokal: Helsingborgs Arena, Henrys Lounge 

1. Yvonne Augustin hälsade alla välkomna och påminde om vikten av att anmäla
sitt deltagande om man kan närvara när kallelsen för nästkommande möte går ut.

2. Beslutades att godkänna minnesanteckning från föregående möte.
3. Emma Borgstrand presenterade/rapporterade från de lokala

samverkansgrupperna, var god se bifogad PPT:
- Nulägesrapport samt framtida uppföljning
- Goda exempel
- Avvikelser
- Information om prioriterade områden
- SIP och Mina Planer
- Kompetensförsörjning
- Uppföljning
- E-hälsotjänster och informationsöverföring
- Beslutsstöd
- Uppdrag Rehabilitering

Emma Borgstrand efterfrågade vilken uppföljning man vill ha redovisad på 
kommande Delregional Samverkansorgan och vem som bör sammanställa 
informationen. Följande förslag framfördes; 
- Antal inskriva i det mobila läkarteamet
- Redovisning som inkluderar privata enheter
- Redovisning om Trelleborgs lasaretts nya del

4. Emma Borgstrand presenterade ”Genomförande plan för Hälso- och
sjukvårdsavtalet” och visade en handlingsplan från SUS.

5. ”Förslag från tjänstemannaberedningen”, var god se bifogad PPT.
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6. Emma Borgstrand presenterade Regional överenskommelse gällande lagen om
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård, se bifogad ppt.

7. Övrigt;
”Mini-maria mottagningar”, finns i andra kommuner i Sverige. Finns det någon
möjlighet att be ungdomsmottagningarna inom regionen att hantera liknande
uppdrag? Frågan läggs till dagordningen på kommande möte.

Man efterlyste mer fokus på övergripande frågor ifrån politiken perspektiv då
många ämnen hade ett tjänstemanna perspektiv. Yvonne Augustin påminde om
vikten av att skicka frågor i god tid inför varje möte. Formen för mötet är
fortfarande under utveckling. Björn Zackrisson informerade om närvaron av
tjänstemän från sjukvårdsförvaltningen kommer fram över styras av
dagordningen och de områden som berörs.
Yvonne Augustin instämmer och föreslår att man ser över detta till nästa möte.

8. Nästa möte är planerat till den 6 september, kl 09:00. Kallelse kommer att
skickas ut i slutet av augusti.


