
Medborgarråd 3 mars 2023 
 

Närvarande: Li Merander, Nils Alvar Eksten, Marie Adler, Eva Fromm, Ann-Christin Norén, Linda 

Hunter, Kristina Hillerborg, Martin Rittsel, Lina Persson.  

Mötet började med att alla presenterade sig. Li Merander, från Svalövs kommun, arbetar 

som folkhälso- och barnrättsstrateg. Kristina Hillerborg är astma/KOL-sköterska på 

vårdcentralen.  

Vidare berättade Linda Hunter om det nybildade hemsjukvårdsteamet. I Svalövs kommun 

har vi en ganska stor omsättning bland sjuksköterskorna och för de äldre som behöver träffa 

en läkare akut kunde det ta upp till sex timmar innan en läkare från Falck Läkarbilar kunde 

komma. I Svalöv började man titta på hur det fungerar i Kävlinge, där man har fått en bättre 

kontinuitet för de äldre genom deras hemsjukvårdsteam.  

Att ha ett hemsjukvårdsteam innebär att det på dagtid alltid är samma läkare som kommer, 

vilket leder till en stor trygghet för våra äldre. Det innebär även att kommunens 

sjuksköterskors arbetsmiljö förbättras, då de har ett gott samarbete med läkarna i 

hemsjukvårdsteamet. 

I hemsjukvårdsteamet är doktor Martin Rittsel anställd på heltid och ansvarar för Åsgården 

och Ängslyckan. Doktor Anna-Karin Töger ansvarar för Solgården. I hemvårdteamet ingår 

även kommunsjuksköterskor. Vårdcentralen har en äldremottagning med två sjuksköterskor.  

Målet är att vården ska vara sömlös, med ett gott samarbete mellan kommunens och 

vårdcentralens sjukvårdspersonal. Martin och Anna-Karin arbetar dagtid, på vardagar. Övrig 

tid är det Falck läkarbilar som tar hand om akuta ärenden. Målet är att det ska finnas en 

planering och plan för alla, vad man har för sjukdomar och hur man ska agera om det händer 

något. 

Ambassadörerna tycker att det låter väldigt bra med hemsjukvårdstemet.  

En av ambassadörerna frågade hur man gör om man blir sjuk en fredagskväll, då 

vårdcentralen har stängt. På internet kan man få råd om olika bekymmer på 1177 och man 

kan även ringa 1177 där sjuksköterskor svarar för att ge råd och vägledning. PV online finns 

att tillgå måndagar-fredagar 8–21, som är bemannat med både sjuksköterskor och doktorer. 

I Landskrona finns helgmottagningen som har öppet lördagar och söndagar 10–15.  

Martin Rittsel berättade lite om sin roll, som fortfarande är i en uppstartsfas. På måndagar 

rondar Martin med sjuksköterskorna för de som bor hemma. Tisdagar är det rond 

tillsammans med sjuksköterskorna på Åsgården i Kågeröd. Onsdagar är det rond på 

Ängslyckan i Teckomatorp. På torsdagar har Martin ingen rond, men torsdagarna innebär 

ofta planerade hembesök. På fredagar har han rond med LSS.  Varje dag har Martin 

telefontid, där sjuksköterskorna kan ringa honom. 



En fråga från en ambassadör var om Martin tar emot alla problem/sjukdomar? Martin är 

utbildad Allmänläkare med bred kompetens, med det finns även de fall där patienterna har 

specifika sjukdomar som gör att de regelbundet träffar läkare på specialistmottagning.  

En fråga angående patienter med artros med mera, vad kan de få för hjälp. I kommunen 

finns det sjukgymnaster och fysioterapeut, de gör hembesök och arbetar bland annat med 

att prova hjälpa de äldre med att prova ut hjälpmedel, gör bedömningar och ger rådgivning 

och hjälp med träning nedsatta fysiska funktioner.  

Det har varit lite prat om hälsomässa? Blir det av? En ambassadör anser att det i så fall hade 

varit bra om vårdcentralen hade medverkar och att Martin hade varit med för att kunna 

svara på medborgarnas frågor. Li vet inte om det blir av, men kommer bjuda in 

vårdcentralen om det blir av. Det samtalades om att det hade varit positivt om även andra 

yrkesgrupper som till exempel vårdcentralens arbetsterapeut/fysioterapeuter hade deltagit 

på hälsomässan, det hade gett ett bredare perspektiv.  

Det finns en tanke om att vårdcentralen ska ha ”öppet hus”, där man kan komma och träffa 

sitt team från klockan 15 där alla är tillgängliga, till exempel att astma/KOL-personalen finns 

på en plats, diabetessjuksköterskor på en plats osv. På ett öppet hus hade all personal 

kunnat berätta och svara på frågor.  

En fråga riktad till Li Merander, angående ”FixarSixten”, allt i allo. Man har i kommunen 

pratat om det, men det har inte hänt så mycket. Li ska höra sig för och återkomma med svar.  

En fråga till ambassadörerna från Linda Hunter: Hur ska vi bygga våra vårdcentraler för 

framtiden? Linda ber alla att tänka på detta och ta med sina synpunkter och idéer till nästa 

medborgarråd. Vad hade blivit bättre, lättare, tryggare för patienterna, hur ska man tänka 

när man bygger en ny vårdcentral? Linda tar tacksam emot tankar och förslag. Sekreterare 

Lina mailar frågan till Gun Hedin så att hon kan ta med sig frågan till seniorgruppen. En direkt 

synpunkt var att det finns funktionshinderföreningar att ta till hjälp och att det finns tydliga 

regler och lagar när man planerar vårdcentraler som man måste ta hänsyn till. 

Linda frågar även om det finns några speciella vi ska bjuda in till framtida medborgarråd? 

Spontana tankar ikväll? Ett förslag från en ambassadör var att till nästa medborgarråd bjuda 

in Hörselskadades Riksförbund som driver ett projekt angående att bygga för bättre 

tillgänglighet. Ambassadören ska skicka ett mail med information till Linda angående detta.  

Slutligen konstaterades att medborgarna tyckte det var givande och positivt att träffa Martin 

Rittsel och Kristina Hillerborg på kvällens medborgarråd. 

 

 

 

 

 

 



 


