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Sammanträdesprotokoll  
2021-09-03 
  
Ärendeförteckning 
 
§137 Godkännande av föredragningslistan  
§138 Föregående sammanträdesprotokoll 
§139 Nytt tillnyktringsavtal – Statistik 2020 
§140 Samsjuklighet – Återrapport av SG vuxnas arbete 
§141 Satsningar inom UPH - Förbättrat psykiskt och fysiskt välbefinnande för personer med svårläkta sår 
med hjälp av ett digitalt dialog- och kunskapsstöd i Blekinge  
§142 Sociala investeringar - Ev koppling till Psykisk hälsa  
§143 Länsdialoger med Strategi för hälsa - Återrapport: kontakt med SKR, Återrapport: val av repr i 
planeringsgrupp 
§144 FoU – Halvårsrapport, Inriktning FoU 2022   
§145 God och nära vård- Rekrytering utvecklingssamordnare, Info/dialog Direktörsgrupp 30 sept.  
§146 Arbetsgrupp verksamhetsplan - Återrapportering   
§147 Utvecklingsdag 29 okt, kl 09-15 - Inriktning, upplägg, plats  
§148 Rapport från Samverkansgrupperna 
§149 Övriga frågor:  

a. Vaccinationsläget 
b. LSVO-representant i Samverkansgrupper 
c. Revidering av länsövergripande dokument 

 
 
 

 
Tid och plats: Fredagen den 3 september 2021 kl. 09.00 – 12.00 via Teams 
   
Närvarande ledamöter: 
Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bodil Sundlöf, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen, 
Karlshamns kommun  
Robert Schelin, förvaltningschef Socialförvaltningen, Olofströms kommun 
Gunilla Råberg, förvaltningschef Äldreförvaltningen, Karlskrona kommun 
Elina Tyrberg, förvaltningschef, Funktionsstödsförvaltningen, Karlskrona 
kommun 
Maria Appelskog, förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen, 
Ronneby kommun 
Birgitta Ratcovich, förvaltningschef Socialförvaltningen, Ronneby kommun 
Annelie Kjellström, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen, Sölvesborgs 
kommun  
Martin Åsman, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen, 
Sölvesborgs kommun 
Patrik Håkansson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Olofströms 
kommun  
Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Blekinge 
Annika Mellqvist, tf hälso- och sjukvårdschef Nära vård, Region Blekinge 
Birgitta Friberg, hälso- och sjukvårdschef Specialiserad vård, Region 
Blekinge 
Maria Arvidsson-Karlsson, hälso- och sjukvårdschef Medicinska 
serviceverksamheter, Region Blekinge 
Carina Andersson, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
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Frånvarande:  
   

Cecilia Grefve-Lang, förvaltningschef Socialförvaltningen, Karlskrona  
kommun 
Yvonne Strandh, förvaltningschef kunskapsförvaltningen,  
Karlskrona kommun 
Tobias Ekblad, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Ronneby 
kommun 
Tomas Ringberg, förvaltningschef utbildningsförvaltningen,  
Karlshamns kommun 
Håkan Friberg, medicinsk rådgivare, Hälsovalsavdelningen, Region 
Blekinge 
 
 

 
 

Sekreterare:                            Mats Wennstig, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
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§ 137 
Godkännande av föredragningslista  
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
  
att        med tillägg under övriga frågor godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista  
 
 
§ 138 
Föregående sammanträdesprotokoll 
Återkoppling protokoll 2021-06-04: - 
Återkoppling protokoll 2021-06-08: - 
 
Återkoppling protokoll 2021-06-11: 
§130 Digitala möten med kvalitet: Ännu inget svar från Digitaliseringsrådet 
§135 FoU-avtal 2022: Avtalet ska upp i Regionchefsgruppen och Regionala samverkansrådet under 
september. LSVO:s ledamöter har fått avtalet för att kunna påbörja beslutsprocessen i respektive 
organisation. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
    
att        godkänna för 2021-06-04 upprättat sammanträdesprotokoll.  
att        godkänna för 2021-06-08 upprättat sammanträdesprotokoll.  
att        godkänna för 2021-06-11 upprättat sammanträdesprotokoll.  
 
 
§ 139 
Nytt tillnyktringsavtal (se utskick) 

• Statistik 2020 
Föredragande: Annika Mellqvist och Anne Nilsson 
 
Föredragande ger en kort beskrivning utifrån tidigare utskickad statistik för 2020. Som ett klargörande 
informeras om att utomlänspatienter finansieras av regionen. Samtliga kommuner ställer sig positiva till en 
förlängning av nuvarande avtal. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        ställa sig bakom ett nytt avtal 
 
att        Annika Mellqvist återkommer med ett förslag till nytt avtal som presenteras för 
samverkansgrupp vuxna och LSVO 
 
 
§ 140 
Sammanhållen Vårdprocess för personer med Samsjuklighet i Blekinge 

• Återrapport av Samverkansgrupp vuxna 
Föredragande: Margareta Jansson 
 
En projektplan för Sammanhållen Vårdprocess för personer med Samsjuklighet i Blekinge har tagits fram och 
redovisats för LSVO 2021-06-04. Projektplanen är omfattande och påverkas av den pågående statliga 
Samsjuklighetsutredningen som ska redovisas under hösten 2021. Samverkansgrupp Vuxna fick därför av 
LSVO i uppdrag att ta fram en prioritering av arbetet baserad på presenterad projektplan samt 
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samsjuklighetsutredningens resultat samt ta fram en inriktning av arbetet i syfte att kunna rekrytera en ny 
projektledare. 
 
Föredragande presenterade Samverkansgrupp vuxnas förslag till prioriteringar och inriktning av arbetet: 
 
Prioriterad målgrupp 

• Barn och unga 13 - 29 år med missbruks/beroendeproblematik och samsjuklighet 

Uppdraget 
• Utveckla och förstärka befintliga samverkansformer för att höja kvaliteten 
• Lyfta in påbörjade utvecklingsarbeten 
• Verksamhetsnära och konkreta lösningar 
• Länsövergripande perspektiv med Blekinge som arbetsområde 
• Gemensam arbetsmodell för likvärdighet över länet 
• Brukar och anhörigperspektiv 
• Gemensam mottagning, Mini Maria 

Resurser 
• Del av uppdrag psykisk hälsa 
• Budget för lönekostnader processledare 
• Budget för kompetensutveckling och material 

Organisation 
• Processledaren arbetar gentemot de lokala samverkansgrupperna i respektive kommun 
• Ev. komplettera med delprocessledare, en i öst och en i väst samt en för regionen  
• Operativ styrgrupp med ledamöter från samverkansgrupp barn och unga och vuxna  

 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        anställa en processledare för området samsjuklighet under åren 2022 - 2023 under förutsättning att 
finansiering finns 
 
att        påbörja en rekrytering av denna processledare under förutsättning att finansiering finns 
 
att        samordnarna för UPH och Samordningsgrupp UPH ser över medel för UPH åren 2021-2022 med 
ambition att kunna finansiera både samsjuklighet och den del som berör Digitala sårkonsultationer. 
   
§ 141 
Satsningar inom UPH (se utskick) 

• Förbättrat psykiskt och fysiskt välbefinnande för personer med svårläkta sår med hjälp av 
ett digitalt dialog- och kunskapsstöd i Blekinge  

Föredragande: Kristina Borén och Bert Bengtsson 
 
Satsning som vänder sig till personer med svårläkta svår, vilka ofta har samsjuklighet. För individen är det en 
fysisk påfrestning, men även mycket psykisk påfrestning och stort lidande för individen. Tanken med projekt 
är att införa ett nytt arbetssätt med hjälp av ett digitalt stöd. För mer information se bifogat beslutsunderlag. 
Största andelen av de med sår är äldre personer men egentligen exkluderas ingen p g a ålder utan 
grundproblematiken är den som avgör. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        frågan tas tillbaka till regional och kommunal samordnare samt samverkansgrupp vuxna för att vid 
nästa LSVO presentera ett förslag till finansiering. 
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§ 142 
Sociala investeringar (se PPT) 

• Ev koppling till Psykisk hälsa  
Föredragande: Annelie Cedergren och Kristina Borén 
 
De medel vi har behöver vi göra mesta möjliga av för att möte komplexiteten och göra det bästa för våra 
invånare. Exempel på pågående satsning i Blekinge är PulsSmart, som är ett projekt i Olofströms kommun 
med mål att förbättra psykisk hälsa och måluppfyllelse hos skolelever. Att arbeta med sociala investeringar är 
att börja i det lilla för att lösa komplexa problem och sedan skala upp i större skal för att skapa bättre 
underlag för att kunna ta beslut. En grundtanke är att det kommer att innebära förändringsarbete om kräver 
förankringsarbete och kunskaper om att arbeta med förbättringar. Viktigt att våga se gemensamma lösningar, 
inkludera sociala investeringar och tillsammans lösa gemensamma samhällsutmaningar. Hur skulle vi kunna 
inkludera ett arbetssätt med sociala investeringar i övriga stora satsningar som vi gör? Gruppen är överens om 
att fortsatt dialog i detta forum är viktig i den frågan. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att       Sociala investeringar är en fråga som vi behöver arbeta med tillsammans och dialogen behöver 
återkomma i detta forum 
 
 
§ 143 
Länsdialoger med Strategi för hälsa 

• Återrapport: kontakt med SKR  
•  Återrapport: val av repr i planeringsgrupp 

Föredragande: Bodil Sundlöf 
 
Cecilia Grefve-Lang har haft en kontakt med SKR och föreslår att länsdialogen genomförs våren 2022. 
Syftet är att föra dialog om hälsoskillnader, prioriteringar, samverkansformer och behov av stöd och utbyta 
erfarenheter och lyfta fram lärande exempel. Målgrupp är förtroendevalda och chefer i ledande ställning 
inom region och kommun med ansvar för folkhälsa, skola, socialtjänst, omsorg och hälso- och sjukvård. En 
planeringsgrupp behöver bildas, förslagsvis med två representanter från kommunerna samt två 
representanter från regionen. Till denna grupp föreslås Cecilia Grefve-Lang (sammankallande), Annelie 
Kjellström, Annika Mellqvist och Karin Nedfors, Region Blekinge, tf avdelningschef 
Utvecklingsavdelningen 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        dialogen genomförs under våren 2022 
 
att        tillsätta en planeringsgrupp med representanter enligt ovan 
 
 
§ 144 
FoU (se utskick) 

• Halvårsrapport  
• Inriktning FoU 2022   

Föredragande: Birgitta Nilsson, Ulrika Harris, Venera Ujkani, Anna Andersson och Marcus Hjelm 
 
Genomgång av bifogad rapport ”FoU´s halvårsrapport”. FoU-dialoger är genomförda med ett antal 
verksamheter i länet och resultatet finns i bifogad ”rapport”. Dialogerna ska ligga till grund för kommande 
verksamhetsplan. Verksamhetsplanen utgår från FoU-avtal, pågående aktiviteter och resultatet av FoU-
dialoger 
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LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        FoU-verksamheten redovisar FoU-dialogerna för samverkansgrupperna och inhämtar deras 
synpunkter på en kommande verksamhetsplan 
  
att        FoU-verksamheten återkommer till LSVO under hösten med förslag till verksamhetsplan 
för 2022 med utgångspunkt från det nya FoU-avtalet, pågående aktiviteter och resultatet av FoU-
dialogerna 
 
 
§ 145 
God och nära vård 

• Rekrytering utvecklingssamordnare  
Föredragande: Kjell Ivarsson och Torill Skaar-Magnusson 
 
Rekrytering genomfördes under sommaren via Sölvesborgs kommun, men ingen lämplig kandidat i urvalet. 
Utskott nära vård beslutade därför att avsluta rekryteringsprocessen för utvecklingssamordnare enligt 
tidigare beskrivet uppdrag. Dialogen i utskott har kommit fram till att vi behöver leta i våra respektive 
verksamheter för att hitta rätt person, vilket får ske löpande. För att komma igång med arbetet är ett förslag 
att göra ett pilotprojekt inom omsorgsförvaltningen i Karlshamns kommun med en arbetsgrupp som ska 
åstadkomma förändring. Syftet är då att skapa en generisk plattform för att bygga vidare på till andra 
målgrupper och övriga länet. Utskottet har haft samtal med en extern konsult som har erfarenhet av att 
driva liknande projekt och skulle kunna vara en drivkraft i arbetet i ett inledningsskede. 
 
Det är viktigt med kontinuerlig återkoppling till LSVO och att LSVO är med som en 
referensgrupp för att få till en generisk process. Styrgruppen för pilotprojektet i Karlshamn 
består av Torill Skaar-Magnusson, Kjell, Ivarsson Rebecca Welander och Annika Mellqvist. 
Finansiering sker via statsbidraget Nära vård (samma som skulle bekostat 
utvecklingssamordnarna) 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        starta en pilot i Karlshamn med målgrupp äldre, med stöd av extern konsult, med fokus att 
skapa en generisk process för att därefter utvidga till andra målgrupper och övriga kommuner 
 
att         styrgrupp för pilotprojektet ovan består av Torill Skaar-Magnusson, Kjell, Ivarsson Rebecca 
Welander och Annika Mellqvist. 
 

• Info/dialog Direktörsgrupp 30 september  
Föredragande: Bodil Sundlöf 
 
LSVO är inbjudna till en information och dialog kring två punkter med direktörsgruppen den 
30 september.  

- Nära vård (föredragande Torill Skaar Magnusson & Kjell Ivarsson) 
- LSVO´s ledningssystem (föredragande Mats Wennstig & Bodil Sundlöf) 

 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        LSVO representeras enligt ovan vid mötet med direktörsgruppen den 30 september 
 
 
 



  7(9) 

§ 146 
Arbetsgrupp verksamhetsplan 

• Återrapportering   
Föredragande: Birgitta Ratcovich 
 
LSVO utsåg en arbetsgrupp (Annelie Kjellström, Kjell Ivarsson, Birgitta Ratcovich och Patrik Håkansson) för 
att ta fram verksamhetsplan som är tänkt gälla i 5 år. Frågeställningar är utskickade till samverkansgrupperna 
där svaren är tänkta ligga till grund till verksamhetsplanen. Samordnarna för samverkansgrupperna har tagit 
fram en gemensam strategi för hur frågorna ska behandlas i samverkansgrupperna. Återrapportering av 
resultatet kommer därefter ske till arbetsgruppen. Nästa möte för arbetsgruppen är den 14/10. Därefter 
återrapport från arbetsgruppen till LSVO om underlaget och tankar om det fortsatta arbetet. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        lägga informationen till protokollet 
 
§ 147 
Utvecklingsdag 29 okt 

• Inriktning, upplägg, plats   
Föredragande: Bodil Sundlöf 
 
Utvecklingsdag, kl. 8.30-12.00 (utökning av mötestid med 30 min) 
LSVO-möte, kl 13.00-16.00.  
Fysiskt möte på Folkhögskolan i Bräkne-Hoby. Covidläget avgör dock om det blir fysiskt eller digitalt. 
 
Fokus nära vård känns angeläget för gruppen. Skulle vara värdefullt om Lisbeth Löpare har möjlighet att delta 
en kort stund för att ge inspiration och bidra med det strategiska perspektivet. Har inte Lisbeth möjlighet den 
dagen kanske det finns möjlighet vid ett LSVO-möte innan 29/10. Fokus måste vara det lokala arbetet och få 
en bild av de projekt som pågår inom nära vård, skapa en gemensam målbild och göra gemensamma 
prioriteringar. 
 
Ett förslag på tema för dagen var också att arbeta med resultatet av base-line-enkäten kring LSVO:s 
ledningssystem som ger en del inspel om hur vi samverkar. Gruppen är enig att enkäten tas upp för 
redovisning och diskussion på ett ordinarie LSVO-möte framöver. 
 
Kjell Ivarsson tar kontakt med konsulten som ska vara involverad i projektet i Karlshamn om denne möjligen 
kan facilitera. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        fokus för utvecklingsdagen blir nära vård för att skapa en gemensam målbild, göra 
gemensamma prioriteringar och förbereda uppstart av beslutat pilotprojekt i Karlshamn 
 
att        tillfråga nationell samordnare Lisbeth Löpare och konsult Peter Adaktusson att delta i och 
facilitera utvecklingsdagen 
 
 
§ 148 
Rapport från samverkansgrupperna 
Föredragande: Carina Andersson, Bodil Sundlöf och Mats Wennstig 
 
Barn och Unga Gruppen har haft inledande diskussioner om strukturen för arbetet och hur 
frågor ska flöda från deltagarna i gruppen och till LSVO. Förra mötet innehöll information om HLT (Hälsa, 
Lärande och Trygghet – samverkan för tidigt stöd till barn och deras familjer). De håller också på att samla 



  8(9) 

ihop det som tidigare pågått i verksamhetsgruppen IFO/funktionshinder/psykisk hälsa. Vid kommande möte 
kommer Barnahus att diskuteras för att återkomma till LSVO vid nästa möte. Nya representanter från skolan 
finns med i gruppen och ett arbete pågår hur deras frågor ska få en naturlig process in strukturen för 
samverkansgruppen. 
 
Äldre I stort samma grupp som tidigare, men kompletterats med FoU- och folkhälsostrateg, vilka 
har kommit in bra i arbetet. Gruppen kommer utvärdera formen och representationen efter hand. Stort 
inflöde av ärenden.  
 
Vuxna  Tillnyktringsavtalet har presenterats och gruppen är angelägna om det finns ett fortsatt 
samarbete i frågan. Arbetet med samverkansavtal, som är utgånget sedan årsskiftet, pågår. Den nya 
överenskommelsen om samarbete mellan Region Blekinge och kommunerna i Blekinge berör barn och unga, 
vuxna med funktionsnedsättning, personer med missbruk/ beroende och i tvångsvård. Bodil Sundlöf och 
Sofia Wildros är samordnare för arbetet och som ett första steg tagit in synpunkter för att reviderade avtalet. 
Bytt namn till överenskommelse istället för avtal. Överenskommelsen innehåller några nya delar, t ex 
utvecklingsområden, både specifika och generella, för de tre grupperna samt att det finns med länkar till 
nationella dokument bl a med koppling till kunskapsstyrning. Överenskommelsen är nu ute på remiss. 
Folkhälsostrateg finns ännu ej med i gruppen men kommer att delta i gruppen f r o m oktober. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        lägga informationen till protokollet 
 
 
§ 149 
Övriga frågor 
a/ Vaccinationsläget 
Föredragande: Kjell Ivarsson 
 
Kjell tackar för ett gott samarbete under sommaren och att alla tar med det till sina medarbetare! 
 
FHM diskuterar frågan om en tredje dos bl a för boende på SÄBO. Arbetsmässigt motsvarigt arbete som 
med fas 1 i vintras. Beslut kommer att tas om 2-3 veckor. Vaccinationssamordnare kommer att ha ett möte 
med MASar och kommunernas säkerhetssamordnare i nästa vecka. 
 
Vaccination av 12-15 år, inget beslut taget av FHM men vi kan förbereda oss. 16-17-åringar har vaccinerats 
via vårdcentralerna, men för gruppen 12-15 år kommer det behöva göras i samverka med elevhälsan. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att       lägga informationen till protokollet 
 
 
b/ LSVO-representant i Samverkansgrupper 
Föredragande: Annelie Kjellström 
 
Med koppling till samverkansgrupperna togs även frågan om LSVO även fortsättningsvis ska ha en 
representant utsedd för respektive verksamhetsgrupp. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att       lyfta frågan i kommande LSVO 
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c/ Revidering av länsövergripande dokument 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
 
Föredagande lyfte frågan om beslut om att starta igång revidering av länsövergripande dokument behöver tas 
i LSVO. Gruppen är enig om att det inte behövs beslut i LSVO om att starta igång revidering utan endast när 
revideringar är gjorda och avtal ska beslutas 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att       lägga informationen till protokollet 
 
                                
 
 

 

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


