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Delregionalt samverkansorgan Sydväst 
 

Mötesanteckning  

 Sammanträdesdatum och tid 2022-05-06  kl.13.00 – 16.00  

 Plats Teams 

  Ordförande  Gunilla Nordgren, Ordf. Sjukhusstyrelsen, Trelleborgs lasarett 

  Deltagare Annikki Tinmark, Förv. chef, Socialförvaltningen, Trelleborgs kommun 
Leena Berlin Hallrup, Socialchef, Svedala Kommun 
Catharina Byström, Socialchef, Vellinge kommun 
Mavis Zander, Ordf. Omsorgsnämnden, Vellinge Kommun 
Maria Ohlson Andersson, Primärvårdschef, Primärvården Sydvästra Skåne 
Kristina Degerman, Hälso- och sjukvårdsstrateg, Primärvården Sydvästra 
Skåne 
Birte Sandberg, Ordf. Primärvårdsnämnden 
Marco Brizzi, Sjukhuschef, Trelleborgs lasarett 
Ulrika Axelsson, Vice ordf. Trelleborgs lasarett 
Birgitta Almroth, 2.a Vice ordf. Trelleborgs lasarett 
 

  Frånvarande Venzel Rosqvist, Ordf. Socialnämnden, Trelleborgs kommun 
Hans Brauer, Verksamhetschef, Vuxenpsykiatri Malmö-Trelleborg 
Fredrik Löfgren, Områdeschef, Barn och ungdomspsykiatrin Malmö-
Trelleborg 
Per Mattsson, Ordf. Socialnämnden, Svedala kommun 
Hanna Skånberg, Ersättare Primärvårdsnämnden 
Branschrådet privata vårdgivare 
 

1. 
 

Gunilla Nordgren öppnade mötet o hälsade alla välkomna. 
Fastställande och godkännande av dagordning, inga övriga punkter. 
 

2. Fastställande och godkännande av minnesanteckningarna från 2021-11-12. 
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3. Överenskommelse om gemensamt delregionalt arbete inom området psykisk hälsa 
och suicidprevention, länsgemensamma medel 2022 
Föredragande:  
Leena Berlin Hallrup 
 
Dessa riktade statsbidrag som rekvirerats från SKR uppgår till ca 4,7 miljoner kronor som 
fördelas efter invånarantal. 
 
Ett av projekten som påbörjats inom denna överenskommelse är Barnahus. De andra projekten 
är uppstart av Psykiatrigrupp Sydväst, samt ”Det finns hjälp att få” en fördjupning av Tidigt 
Samordnade Insatser (TSI). TSI betyder samordnade insatser mellan skola, hälso- och sjukvård 
och socialtjänst. 
 
Det har saknats struktur för samarbetet och i senaste Tjänstemannaberedningen till 
Delregional samverkansorgan Sydväst har en samarbetsgrupp bildats med representanter från 
de tre kommunerna, Primärvården samt Barn- och ungdomspsykiatrin.   
 
(Bilaga utan underskrifter) 
 

4. Delregional överenskommelse-psykiatri, uppstartat arbete utifrån 
Ramöverenskommelsen-psykiatri, missbruk och placerade barn 
Föredragande:  
Leena Berlin Hallrup 
 
En styrgrupp har formats vilket ger bättre struktur och förutsättningar i arbetet med 
delregionala överenskommelsen. Även en operativ arbetsgrupp har startats i april 2022 och de 
har som arbetsunderlag Ramöverenskommelsen-psykiatri, missbruk och placerade barn (2021-
02-11) samt ett delregionalt samarbetsavtal senast uppdaterat 2015. 
 
Bilaga: Ramöverenskommelsen-psykiatri, missbruk och placerade barn (2021-02-11) 
 

5.  
 

Barnahuset 
Föredragande:  
Ulrika Mogren 
 
I USA upptäcktes att barn for illa i rättssaker och där bildades modellen för Barnahus, vilket 
innebär samverkan kring Polismyndigheten, Socialtjänsten, BUP samt Barnsjukvården. 
 
Regeringen har tillsatt en utredning nationellt med frågan hur Barnahus ska jobba, samt även 
försöka lösa sekretessfrågan mellan de olika samverkansparterna. 
 
Läs mer i Barnahus Söderslätt - Trelleborgs kommun, där arbetet med Barnahus startades två 
år sedan. 
 
Bilaga: Presentation Barnahus 
 

https://www.trelleborg.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/barnahus-soderslatt/
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6. Den kommunala hälso- och sjukvården, analys och dialog om klagomålshantering 
Föredragande: 
Jonas Duveborn, Förvaltningschef, Patientnämnden Skåne 
Matilda Malmgren, Ordförande, Patientnämnden Skåne 
  
Länk till rapport; Koll på kommunala klagomål? 
Bilaga: Patientnämnden 220506 
 

7. 
 

Region Skånes målbild och handlingsplan för nära vård 
Föredragande: 
Catharina Byström 
 
En aktivitets- och tidsplan som Vårdsamvrkan i Skåne ställt sig bakom har tagits fram. 
 
Bilaga: ”Aktivitetsplan Nära Vård Sydväst” 
 

8. 
 

Status vaccination samt Ukraina – hur ser det ut? 
Respektive verksamhet berättar, rubriken ändrades från Status pandemin till Status vaccination 
samt Ukraina. 
 
MOA - PV: Primärvården erbjuder hälsoundersökningar enligt gällande lagstiftning till 
flyktingarna samt covid-vaccinering. Intresset för vaccination är inte stort. 
Regionen har informationsmöten regelbundet varje vecka med representanter från bl a 
Flyktinghälsan och privata och offentliga vårdgivare. Primärvården har en sammanhållande roll 
i dessa möten.  
Flyktinghälsans uppdrag omfattar Malmös offentliga vårdcentraler. 
Primärvårdens ansvar för covid-vaccination innefattar patienter på/med SÄBO, OBO, 
hemtjänst, hemsjukvård, Downs syndrom och 80+. Generellt är det en hög vaccinationsnivå i 
sydväst. För målgruppen 65+ finns möjlighet att använda sig förutom vårdcentralerna, av de 
upphandlade enheterna som har en god tillgänglighet. 
 

6. Övriga frågor 
Delregional samverkan: datum för höstens möte föreslås bli 2022-10-13, kl. 13.00-16.00 
 
Maria Ohlson Andersson kontaktar Branschrådet om ersättare för Jörgen Levin som 
representant. 
 
Förslag på agenda: 
CB: Aktivitetsplan Nära vård 
 
Fler förslag på punkter skickas per e-post till Kristina Degerman. 
 

 

https://www.skane.se/namndshandlingar/6927388/

