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Ärendeförteckning 
 
§ 65 Godkännande av föredragningslistan  
§ 66 Föregående sammanträdesprotokoll 
§ 67 Mötestider vården 2021 
§ 68 LSVO:s ledningssystem - revidering 
§ 69 Uppdrag Psykisk Hälsa – rekrytering av projektledare och samordnare 
§ 70 Kunskapsstyrning – återkoppling 
§ 71  Yrkesresan 
§ 72 Vårdkompetensrådet 
§ 73 FoU – halvårsrapport, beslutsprocess avtal 2021 
§ 74  God och nära vård i Blekinge – rekrytering av två projektledare 
§ 75 Övrigt  

 
   

 
   

Tid och plats: Fredagen den 2 oktober 2020 kl. 08.30 – 11.30 via Skype 
   
Närvarande ledamöter: 
Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bodil Sundlöf, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen, 
Karlshamns kommun  
Thomas Svensson, förvaltningschef Arbete och välfärd, Karlshamns 
kommun  
Martin Åsman, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen, 
Sölvesborgs kommun 
Cecilia Grefve-Lang, förvaltningschef Socialförvaltningen, Karlskrona  
Kommun (del av mötet) 
Gunilla Råberg, förvaltningschef Äldreförvaltningen, Karlskrona kommun 
Elina Tyrberg, förvaltningschef, Funktionsstödsförvaltningen, Karlskrona 
kommun 
Kjell Ivarsson, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Blekinge 
Håkan Friberg, medicinsk rådgivare, Hälsovalsavdelningen, Region Blekinge 
Birgitta Friberg, hälso- och sjukvårdschef Specialiserad vård, Region 
Blekinge 
Agnes Lindeberg, t.f hälso- och sjukvårdschef Nära vård, Region Blekinge 
Maria Arvidsson-Karlsson, hälso- och sjukvårdschef Medicinska 
serviceverksamheter, Region Blekinge 
 
 

Frånvarande:  
   

Annelie Kjellström, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen, 
Sölvesborgs kommun  
Birgitta Ratcovich, förvaltningschef Socialförvaltningen, Ronneby 
kommun 
Camilla Munther, förvaltningschef Socialförvaltningen, Olofströms 
kommun 
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Carina Ringtun, tf förvaltningschef Äldreförvaltningen, Ronneby 
kommun 
Patrik Håkansson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Olofström  
kommun  
Tomas Ringberg, förvaltningschef utbildningsförvaltningen,  
Karlshamns kommun 
Yvonne Strandh, förvaltningschef kunskapsförvaltningen,  
Karlskrona kommun 
Tobias Ekblad, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Ronneby 
kommun 
Tomas Enegren, verksamhetschef Hälsohuset 
Christer Borglin, planeringsstrateg Hälsovalsavdelningen, Region 
Blekinge  
 
 

Sekreterare:                            Mats Wennstig, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
 

 
 
 

Paragrafer:  
 

§ 65 - § 75  

 
 
 
Underskrifter:  

  

  
 
…………………………………………….. 
Bodil Sundlöf, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
Ordförande 
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§ 65 
Godkännande av föredragningslista  
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
  
att        godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista. 
 
 
§ 66  
Föregående sammanträdesprotokoll  
Återkoppling: 
§59 Reviderad budget Uppdrag Psykisk Hälsa. Medel till lokala projekt är på gång. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
    
att        godkänna för 2020-09-04 upprättat sammanträdesprotokoll.  
 
 
§ 67 
Mötestider våren 2021 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
Frågan om mötestid för LSVO har varit uppe i direktörsgruppen. Förslaget sedan tidigare har varit fredag 
eftermiddag eftersom det ej varit möjligt att hålla fredag förmiddag fri från andra möten. LSVO är överens 
om att testa fredag eftermiddag kl 13.00 – 15.30 som mötestid under våren 2021. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
    
att        förlägga LSVO till den första fredagen i varje månad kl 13.00 – 15.30 under våren 2021 
 
att        sekreteraren skickar ut mötestider för våren i kalendern 
 
 
§ 68 
LSVO:s ledningssystem (se även PPT) 
Föredragande: Bodil Sundlöf, Mats Wennstig och Thomas Svensson 
En arbetsgrupp bestående av Annelie K, Thomas S, Patrik H, Bodil S och Mats W har haft ett första möte 
kring LSVO:s ledningssystem. Ett utkast kring ny organisation för LSVO:s ledningssystem samt möjliga 
målområden presenterades. Organisationsbilden är under utveckling och kompletteras med rutor som 
beskriver Vårdkommittén, Folkhälsa och IT/digitalisering. Några av förändringarna är att det skapas tre 
samverkansgrupper (tidigare verksamhetsgrupper). Områdena FoU samt e-hälsa utgör en stödfunktion 
genom att vara representerade i de tre samverkansgrupperna. En samordningsgrupp skapas i syfte att 
överblicka frågorna för LSVO och samverkansgrupperna. Den operativa nivån blir tydligare i den nya 
organisationsbilden i form av Lokala samverkansgrupper.  
 
Synpunkter kring organisationsbilden: 

• Vikten av att korta ner avståndet mellan ledning/styrning och den operativa nivån.  
• Tydliggöra processerna på respektive nivå 
• Vad är värdeskapande för den enskilde? 
• Hur använda gemensamma avvikelser? 
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• Hur få in brukarperspektiv? 
• Varje ruta i organisationsskissen behöver förklaras närmare i dokumentet ex syfte och roll för olika 

grupper 
• Kommunikationen mellan nivåerna är viktig 
• Behöver vara tydligt vilka uppdrag som ligger på respektive nivå 

 
Vidare diskuterades kring förslaget att bl.a. använda Strategi för hälsas målområden och mål. 
 
Synpunkter kring målområden/mål: 

• LSVO sätter målen i dialog med samverkansgrupperna 
• Även formulera mål utifrån Öppna jämförelser 
• Inte sätta för många mål 
• Sätta några övergripande mål som konkretiseras i ”spetsiga mål” 

 
Vidare diskuterades följande: 

• Är det skolans elevhälsa eller skolan som helhet som ska belysas? 
• Av vikt att dagordningen är relevant för alla 
• Hur kan den mellankommunala samverkan utvecklas? Kan RSS utgöra en bas för detta? 

 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        ordföranden och sekreteraren till nästa möte förbereder en workshop för att utarbeta mål 
för vårdsamverkan 2021  
 
 
§ 69 
Uppdrag Psykisk Hälsa – rekrytering av projektledare och samordnare  
Föredragande: Bodil Sundlöf 
Rekryteringsprocessen är igång. Två personer har intervjuats och referenstagning görs nu. Klarhet kring 
anställningarna beräknas under nästa vecka. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        LSVO får förslag till personer för de båda tjänsterna via mail 
 
        
§ 70 
Kunskapsstyrning – återkoppling (se även PPT) 
Föredragande: Håkan Friberg 
Håkan F och Karin Nedfors ska träffa Anna Hedlund och Maria Bengtsson, som är kommunrepresentanter i 
Vårdkommittén, den 8 oktober. Då ska tydliggöras vilka vårdförlopp kommunerna ska delta i samt hur det 
fortsatta arbete ska utformas. Det är även av vikt att kommunernas MAS-ar engageras i lokala 
programområden (LPO), som är den del som överblickar och utser personer till olika Lokala arbetsgrupper 
(LAG). LSVO är ett viktigt organ för kommunikation kring kunskapsstyrningen.  
  
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        Håkan Friberg till LSVO:s möte den 6/11 återkommer med förslag till organisation för 
kommunernas deltagande i införandet av de nationelle vårdförloppen 
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§ 71 
Yrkesresan (se även PPT) 
Föredragande: Helene Andersson Sjöblom 
SKR kommer att erbjuda landets kommuner ett antal yrkesresor riktade till olika professioner. Ett erbjudande 
om medverkan i Yrkesresan går ut till kommunerna under november. Därefter tar kommunerna ett 
gemensamt beslut. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        kommunerna tar ett gemensamt beslut kring yrkesresan 
 
att        frågan läggs som en infopunkt i LSVO i början av 2021 
 
 
§ 72 
Vårdkompetensrådet (se även PPT) 
Föredragande: Mats Wennstig 
Nationella vårdkompetensrådet knutet till Socialstyrelsen med representanter från 
regioner, kommuner, lärosäten, Universitetsämbetet (UKÄ) och Socialstyrelsen har skapats. Rådet ska främja 
samverkan för effektiv kompetensförsörjning i hälso- och sjukvård. Regionala vårdkompetensråd bildas också 
i varje sjukvårdsregion med representanter från regioner, kommuner och universitet/högskolor. En 
representant för länets kommuner bör utses till rådet i Södra sjukvårdsregionen. Det ska vara en person med 
intresse och kunskap för kompetensfrågor och hälso- och sjukvård. Möjlig person/funktion från någon av 
kommunerna kan vara hälso- och sjukvårdschef eller HR-chef/liknande. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        skicka frågan till direktörsgruppen via Peter Lilja för ställningstagande till vilken funktion 
som ska representera länets kommuner i Regionala vårdkompetensrådet.  
 
 
§ 73 
FoU – halvårsrapport och beslutsprocess FoU-avtal 2021 
Föredragande: Helen Sjöblom Andersson och Mats Wennstig 
Halvårsrapporten har skickats ut för genomläsning inför mötet. Helen informerar om att arbetet kring det 
planerade förbättringsprogrammet har stannat upp eftersom den ansvariga personen har valt att lämna 
uppdraget. I dagsläget är det oklart hur det fortsatta arbetet kring programmet ska se ut. 
 
FoU-avtal 2021 är sedan tidigare beslutat i LSVO. Information om beslutsprocessen har skickats ut till 
berörda parter och frågan är även uppe i Regionala samverkansrådet idag. Därefter behöver avtalet behandlas 
i berörda nämnder i region och kommuner. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        godkänna FoU:s presenterade halvårsrapport 
 
att        Mats skickar ut info till berörda i LSVO när avtalet är behandlat i Regionala 
samverkansrådet 
 
 
 
 
 
§ 74 
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God och nära vård i Blekinge – rekrytering av projektledare 
Föredragande: Bodil Sundlöv 
Mötet är överens om att det är av vikt att rekryteringen kommer igång snarast. Kommunerna är överens om 
att en anställning bör ske genom RSS och de medel som är avsatta för God och nära vård. Kjell I träffar Peter 
Lilja senare idag kring hur en lösning kan se ut för regionens del. Viktigt med ett tydligt uppdrag och profil 
för de två projektledarna. Förslagsvis kan Utskottet Nära vård bestående av Kjell I, Torill S-M, Camilla M, 
Martin Å, Martin I samt Håkan F (sammankallande) arbeta vidare med frågan. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        Utskott Nära vård tydliggör uppdraget för projektledarna med utgångspunkt i tidigare 
framtaget dokument 
 
att        tydliggjort uppdrag presenteras i LSVO i december 
 
 
§ 75 
Övrigt 
Ingen övrig fråga hade anmälts 
 
 
 
 
 

Protokollet ska skickas till 
Diariet 
Ledamöter 
Sammankallande i verksamhetsgrupperna 
Peter Lilja 
Lars Ericsson 
 
 


