
 
 

 

 

Delregional tjänstemannaberedning Mellersta Skåne 

Mötesanteckningar 2023-03-03 
 

Kallade 
Kommunerna 
Anna Borgius, Lund - förhinder 
Leila Misirli, Kävlinge 
Ewa Näslund, Höör - förhinder 
Josef Johansson, Eslöv 
Maida Engqvist, Hörby  
Maria Z-B Popoola, Burlöv 
Ajsela Music, Lomma - förhinder 
Annette Christiansson, Staffanstorp 
Paulina Hallgren, Staffanstorp 
Anneli Nilsson, Kävlinge 
Annika Pettersson, Lund  
Johan Lindberg, Staffanstorp 
Paulina Hallgren, processledare - förhinder 
Region Skåne 
Eva-Lena Brönmark, verksamhetschef vuxenpsykiatrin Lund 
Marie Borgand, primärvårdschef Primärvården Skåne 
Maria Bjerstam, Processledare 
Saerun Jonsdottir, verksamhetschef palliativ vård och ASIH 

Katharina Borgström, chef vårdproduktion, SUS 
Malin Friberg, Branschrådet  
Katarina Johnsson, biträdande förvaltningschef SUS 
Maria Bjerstam, processledare  

 
 

1. Genomgång av minnesanteckningar. 
 

2. Nätverket SVU - Anna Andersson 
Se bifogat bildspel 
 
3. Akut sjukhusvård i hemmet – Katarina Johnsson 
Se bifogat bildspel 
Josef undrar om det skulle blir störningar i hemmet typ elavbrott, tar sjukhuset då emot 
patienten med en gång? Ja, patienten tas in direkt enligt Katarina. 
 
Lund, Burlöv och Kävlinge är det kommuner som är först med detta. Katarina ställer frågan om 
det är bra med dessa tre eller ska alla kommuner vara med. Ett annat förslag är att vi startar med 
dessa tre kommuner och resten av kommunerna är en referensgrupp. 



 Lägg ett mejl till Katharina Borgström om vad ni tycker. 
Kommer även att tas på Delregionala samverkan. 

 
4. Kunskapsstyrningen - hur ska vi samverka kring alla de vårdförlopp som 

påverkar både kommuner och regioner? – Saeurn Jonsdottir 
Hur kan vi i mellersta arbeta med kundskapsstyrningen? 
Ska vi ha samverkan i denna grupp? Ska vi lyfta in delar i Delregionala tjänstemannaberedningen 
eller har vi andra grupperingar att arbeta tillsammans med. 
Det finns ett stort behov att samverka mellan kommuner och hälso- och sjukvård. Frågan är hur 
vi ska göra för att detta ska fungera? 
 
Vi kommer att bjuda in Petra Vogt, som arbetar med kunskapsstyrning, till nästa möte. 
 
När detta ska implementeras är det viktigt att vi gör detta tillsammans. 
 
Gruppen är överens om att detta samarbete är viktigt. 

 
5. Processledare Maria Bjerstam 
- Skapande av operativa grupp för hela mellersta kontra kommunernas egna 
grupperingar 
- Var händer det saker lokalt i området? 
- Revisionsrapporten för HS-avtalet 
Se bifogat bildspel 
Katarina påpekade att det inte är 1 till 1 förhållande i Malmö då Malmö har många olika förvaltningar 
som Regionen arbetar mot som är självstyrande såsom arbetsmarknad, utbildning, 
funktionsstödsförvaltningen och vård och omsorg. Det finns även många privata inom Malmö. 
Frågan är vilka som ska sitta i den operativa samverkansgruppen? När det gäller den lokala 
samverkansgruppen så får de bestämma själva vem som ska sitta med. 
 
De offentliga vårdcentralerna och Capio är de som har skrivit under det lokala samverkansavtalet för 
psykisk hälsa. 
 
På kommande möte kommer det att diskuteras organisationen angående vårdsamverkan inom 
mellersta. Maria Bjerstam och Paulina Hallgren kommer att kontakta kommunerna för vidare arbete. 
 
Viktigt att vi får en gemensam samsyn angående egenvårdsrutinen. 
 
6. Rundan 
SUS – tuff infektionssäsong men kort säsong. Belastningen hög, ca 60–70 överbeläggningar varje 
dygn. 
Vuxenpsykiatrin – tufft med vårdplatser och bemanning. Vi har ansökt om nationell högspecialiserad 
vård inom könsdysfori och det verkar som om de kommer att bli underleverantör med utredningsdel. 
Hörby – har koll på sommarplaneringen och har täckning på alla tjänster. De har fler patienter som 
behöver ordinärt boende. 
Palliativ vård och ASIH – gott om vårdplatser.  
Eslöv – stora besparingar i Eslövs kommun. Jobbar med att ställa om verksamheten på grund av 
ekonomin. 
Kävlinge – fler som ansöker som särskilt boende och hemtjänst. Känner att de inte är tillräckligt 
rustade när det gäller korttid och hemtagning. Behöver förstärka den verksamheten. 
Branschrådet – högt tryck under infektionssäsongen. 



Primärvården – rekrytering av nya verksamhetschefer på vårdcentralerna Kävlinge och Staffanstorp 
på gång. 
Burlöv – håller på att sätta in politikerna i God och nära vård. 
 
Mötet med politikerna – Marie B har inget svar ännu från Primärvården när detta blir klart, då hon 
inte vet vilka politiker som ska bjudas in till den 25 april. 

 
Nästa möte 
22 september kl 13.00 – 15.00 
17 november kl 13.00 – 15.00 
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