
 
 

 
 

LSVO 
Sammanträdesprotokoll  
2021-10-01 
  
Ärendeförteckning 
 
§155 Godkännande av föredragningslistan  
§156 Föregående sammanträdesprotokoll 
§157 Uppdrag psykisk hälsa – Länssamordnare, rapport från samverkansgrupp vuxna, Finansiering 
samsjuklighet/Digitala sårkonsultationer 
§158 Avtal om tjänsteköp - Principer 
§159 Tillnyktringsavtal 
§160 Barnahus  
§161 Utvärdering av sommarsjukvården 
§162 Utvecklingsdag 29 okt – upplägg, tider mm   
§163 E-hälso-strateg  
§164 Kompetensplattform – Styrgruppsarbetet: innebörd, upplägg   
§165 Rapport från samverkansgrupperna  
§166 LSVO:s möte i november 
§167 Övriga frågor:  

a. Mötesformer för LSVO 
b. Stabsläget i Region Blekinge 
c. Vaccinationer 

 
 
 

 
Tid och plats: Fredagen den 1 oktober 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 
Jesper Björnsson ers för Cecilia Grefve-Lang, förvaltningschef 
Socialförvaltningen, Karlskrona kommun 
Tobias Ekblad, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Ronneby 
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 
Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Blekinge 
Annika Mellqvist, tf hälso- och sjukvårdschef Nära vård, Region Blekinge 
(del av mötet) 
Birgitta Friberg, hälso- och sjukvårdschef Specialiserad vård, Region 
Blekinge 
Maria Arvidsson-Karlsson, hälso- och sjukvårdschef Medicinska 
serviceverksamheter, Region Blekinge 
Håkan Friberg, medicinsk rådgivare, Hälsovalsavdelningen, Region Blekinge 
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Carina Andersson, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
 
 
 

Frånvarande:  
   

Patrik Håkansson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Olofströms 
kommun  
Elina Tyrberg, förvaltningschef, Funktionsstödsförvaltningen, Karlskrona 
kommun 
Yvonne Strandh, förvaltningschef kunskapsförvaltningen,  
Karlskrona kommun 
Tomas Ringberg, förvaltningschef utbildningsförvaltningen,  
Karlshamns kommun 
 
 

 
 

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

 
 
 

Paragrafer:  §155 - §167  
 
 
Underskrifter:  
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Bodil Sundlöf, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
Ordförande 
 
 
 
……………………………… 
Mats Wennstig, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
Sekreterare 
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§ 155 
Godkännande av föredragningslista  
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
  
att        med tillägg under övriga frågor godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista  
 
 
§ 156 
Föregående sammanträdesprotokoll 
Återkoppling protokoll 2021-09-03:  
§143 Länsdialoger med Strategi för hälsa: Planeringsgruppen ska träffas inom kort 
§144 FoU: FoU-dialogerna presenteras i samverkansgrupperna 
§145 God och nära vård: Info/dialog direktörsgrupp 30 september: Kjell I och Rebecca Welander gav 
en övergripande presentation kring området samt kring pilotprojektet i Karlshamn. Bodil S och Mats W 
presenterade LSVO:s ledningssystem. Båda dragningarna upplevdes positiva och bidrog till viktiga 
diskussioner. 
 
Återkoppling protokoll 2021-09-20 och 2021-06-27 (extra LSVO kring vaccinationer 12-15 år):  
Det finns en del tveksamheter och motstånd kring vaccinationer. Av vikt att regionen lyfter fram saklig 
information kring detta till allmänheten. På frågan om det är ok att kalla delar av LSVO till möten som berör 
avgränsade frågor ställer sig LSVO positiva till detta. 
 
 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
    
att        godkänna för 2021-09-03 upprättat sammanträdesprotokoll.  
att        godkänna för 2021-09-20 upprättat sammanträdesprotokoll.  
att        godkänna för 2021-09-27 upprättat sammanträdesprotokoll.  
 
 
§ 157 
Uppdrag psykisk hälsa, UPH - Länssamordnare, rapport från samverkansgrupp vuxna, Finansiering 
samsjuklighet/Digitala sårkonsultationer 
Föredragande: Karin Nedfors och Bodil Sundlöf 
 
Karin Nedfors informerade om att Bert Bengtsson valt att avsluta sitt uppdrag i förtid. Uppdraget har 
upplevts svårt att klara på 50 De länsgemensamma stimulansmedlen uppgår nu till större belopp och kraven 
på kvalitet, effektivitet och uppföljning av insatserna har ökat. Vidare har inriktningen förändrats till att 
omfatta både hälsofrämjande och målgruppsanpassade insatser. Detta ställer högre krav på länssamordnarna. 
Behovet av länssamordnare bedöms vara 100% för respektive samordnare istället för dagens 50%. Karin 
Nedfors föreslår att kommunerna själv rekryterar en samordnare och att denna utökas till 100%. 
 
Bodil S beskriver att det numera är LSVO som prioriterar och beslutar kring olika länsgemensamma 
satsningar inom UPH. De tre samverkansgrupperna fungerar främst som en viktig dialogpart kring olika 
satsningar. Det finns även gränsdragningsfrågeställningar kring exempelvis Digitala sårkonsultationer och om 
denna typ av satsning ska finansieras av medel från UPH och/eller statsbidrag för nära vård som regionen 
och kommunerna erhållit för 2021.Ett underlag och överblick kring satsningarna och ekonomin är på väg att 
tas fram. 
 
Mötet lyfter fram vikten av att ett bra underlag tas fram samt en tydlig handlingsplan med en balans mellan 
hälsofrämjande och mer målgruppsinriktade insatser. Vidare att det som görs är långsiktigt och resulterar i 
något bestående. 
 
Frågan om kommungemensam länssamordnare föreslås skickas till Interkommunala forumet.  
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LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
 
att        beslut kring finansiering av projekt Samsjuklighet samt Digitala sårkonsultationer tas vid 
kommande LSVO 
 
att        frågan om kommunal länssamordnare skickas till interkommunala forumet där ett 
tydliggörande görs kring rekrytering, anställningsmyndighet och omfattning 
 
att        beslut kring rekrytering av länssamordnare tas vid kommande LSVO 
 
att        länssamordnare för UPH får i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till uppdragsbeskrivning 
för två heltidstjänster som länssamordnare 
 
 
§ 158 
Avtal om tjänsteköp - Principer 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
 
Frågan om ersättning för resor mellan ordinarie arbetsplats i kommunen och arbetsplats i regionen vid 
tjänsteköp har lyfts. Frågan är inte aktuell i dagsläget och utgår därför. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        frågan utgår 
   
§ 159 
Tillnyktringsavtal (se även utskick) 
Föredragande: Kjell Ivarsson 
 
Föredragande beskriver att kommunerna har ansvaret för målgruppen men att dessa personer behöver vara 
avgiftade för att kunna komma till behandlingshem. Ett avtal behövs därför mellan kommuner och region 
eftersom dessa personer hanteras av två huvudmän. Avtalet är förankrat i samverkansgrupp vuxna. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att      godkänna framtaget Avtal angående tillnyktring med giltighetstid 2022-01-01 - 2025-12-31.  
 
att      avtalet ska undertecknas av ordförande i berörda nämnder. 
 
 
§ 160 
Barnahus (se även PPT) 
Föredragande: Nina Bjelke 
 
Föredragande gav en bakgrundsbild kring Barnahus i Blekinge. Samverkansgrupp barn och unga har gjort en 
behovsinventering som beskriver vilka delar som ett fungerande Barnahus behöver bestå av. Ett avtal 
behöver tas fram som beskriver de samverkandes ansvar och uppgifter samt finansieringen och fördelningen 
av kostnaderna mellan de samverkande parterna. Enligt samverkansgruppens uppfattning bör alla parter delta 
i finansieringen av det gemensamma Barnahuset utöver deltagandet av personal.  
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Organiseringen kan formas på tre olika sätt - 
 
- Som tidigare med en kommun som huvudman  
- Som en fristående gemensam organisation  
- Via Blekinges kommunalförbund Cura individutveckling. 
 
Det är sannolikt att ett Barnhus som uppfyller de behov som identifierats i utredningen kommer att kosta 
mer än det tidigare. Möjligheterna att förverkliga ett nytt Barnahus behöver utredas vidare där omfattning, 
form, placering etc. tydliggörs. Förslag till samverkansavtal, finansiering och organisation behöver tas fram 
gemensamt av de olika parterna. Ett sådant uppdrag behöver vara förankrat i respektive organisation 
inklusive politik. 
 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att       ge samverkansgrupp barn och unga i uppdrag att ta fram ett förslag till beslutsunderlag för Barnahus i 
Blekinge och därefter återkomma till LSVO 
 
 
§ 161 
Utvärdering av sommarsjukvården (se även PPT) 
Föredragande: Birgitta Friberg 
 
Föredragande presenterade en sammanställning kring utvärdering av sommarsjukvården. Utvärderingen 
innehöll följande delar: 

• Helhetsintryck 
• Vad som kan bli bättre avseende upplägg av och innehåll i sommarsjukvårdsmötena 
• Vad/vilken del i processen för medborgarens väg in och ut från Blekingesjukhuset som bedöms ha 

störst behov av utveckling/förändring/förbättring 
• Förslag på åtgärder som kan utveckla/förbättra 

 
Sammanfattningsvis beskriver utvärderingen att det är ett viktigt och bra forum.  
 
LSVO lyfter fram att problem och brister i utskrivningsprocessen blir extra tydliga sommartid och att 
pågående förbättringsarbeten inom ramen för arbetet med Trygg och säker utskrivning på sikt även bör ge 
en effekt sommartid/storhelger. Diskussion fördes om att ett gemensamt forum för operativ samordning av 
vårdplatser behövs hela året, men såg även risker att skapa parallella processer om ytterligare 
samverkansforum startas. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        Birgitta Friberg sammankallar de som medverkat i sommarsjukvården till ett uppföljande 
möte kring hur ett fortsatt arbete kan se ut. Även processledare LOS bjuds in till detta möte. 
 
 
§ 162 
Utvecklingsdag 29 oktober 
Föredragande: Kjell I, Torill S-M, Bodil S och Mats W 
 
Föredragande presenterade ett förslag till program mellan kl 08.30 – 15.00 med fokus på God och nära vård. 
Detta innebär att ordinarie LSVO förläggs till ett nytt datum (se §166). Det blir i enbart fysisk form på 
Blekinge folkhögskola med en kostnad på ca 200 kr/person. Som facilitator för dagen är Peter Adaktusson 
anlitad. För att få en bra bakgrunds- och nulägesbild föreslås Birgitta Nilsson och Helen Andersson att bjudas 
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in. Även Lisbeth Löpare Johansson, SKR:s samordnare för God och nära vård, kommer att vara med digitalt i 
början av dagen i syfte att ge en nationell bild av området. Det blir en viktig dag för hela LSVO där det breda 
perspektivet på God och nära vård kommer att omfattas. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        ställa sig bakom presenterat upplägg enligt ovan 
 
 
§ 163 
E-hälsostrateg 
Föredragande: Maria Appelskog 
 
Länets IKT-strateger är eniga om behovet av en länsgemensam e-hälsostrateg. Även det Interkommunal 
forumet är positiva och ser det som angeläget att arbeta tillsammans kring dessa frågor.  
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        Maria Appelskog (sammankallande) och Kjell Ivarsson träffar digitaliseringsdirektören för 
vidare diskussion kring ett länsgemensamt uppdrag för en e-hälsostrateg.  
 
 
§ 164 
Kompetensplattform vård och omsorg 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
 
Vid LSVO:s möte 2015-05-04 beslutades att LSVO, kompletterat med chefer för utbildningsförvaltningarna, 
skulle fungera som styrgrupp för kompetensplattform vård och omsorg. Av olika skäl har styrgruppsarbetet 
inte kommit igång full ut. Eftersom kompetensplattformen är en del av LSVO:s ledningssystem är det 
angeläget att detta arbete återupptas.  
 
Till dagens möte kommer även information om att kommundirektörerna beslutat att det inte finns någon 
enighet kring skapandet av ett vård- och omsorgscollege i länet.  
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        kalla samman styrgruppen för komptensplattform vård och omsorg bestående av LSVO 
kompletterat med chefer för BTH och privata utbildningsanordnare. 
 
att        styrgruppsmötet läggs i direkt anslutning till ett kommande möte med LSVO kl 08.00 – 
09.00 
 
 
§ 165 
Rapport från samverkansgrupperna 
Föredragande: Carina Andersson, Bodil Sundlöf och Mats Wennstig 
 
Barn och Unga  
Gruppen är fortfarande i uppstartsfasen. Finns många gemensamma frågor i samverkan exempelvis UPH, 
HLT, Barnahus och barn med komplexa behov. Även arbetat med att identifiera ”skav” i samverkan. 
 
Äldre  
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Har arbetat med att identifiera ”skav” i samverkan med tanke på LSVO:s kommande verksamhetsplan. 
Åtgärdsplanen inom ramen för Trygg och säker utskrivning, dokument i samverkan, SIP-utbildning är några 
exempel på områden som hanteras just nu. 
 
Vuxna   
Arbetat med att identifiera ”skav” i samverkan. Andra områden är komplexa ärenden och Överenskommelse 
om samverkan. Vidare behöver dialog föras i samverkansgruppen kring den nya strukturen för uppdrag 
psykisk hälsa och samverkansgruppens roll i arbetet. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        lägga informationen till protokollet 
 
 
§ 166 
LSVO:s möte i november 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
 
Eftersom 29 oktober blir utvecklingsdag både för- och eftermiddag behöver en ny tid för LSVO fastställas.  
 
  
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        LSVO:s möte förläggs till fredag 5 november kl 09.00 – 12.00 
 
 
§ 167 
Övriga frågor 
a/ Mötesformer för LSVO 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
 
Ordförande lyfter frågan om mötesformer för LSVO den närmaste tiden. Fortsatta digitala möten eller fler 
fysiska möten? 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att       även fortsättningsvis ha LSVO i digital form. Sikta på att mötas till utvecklingsdag eller liknande ca en 
gång per termin då mötet hålls i fysisk form. 
 
 
b/ Stabsläge i Region Blekinge 
Föredragande: Kjell Ivarsson 
 
Föredragande informerar om att regionen befinner sig i stabsläge eftersom vårdplatsläget är ansträngt. Det är 
högt tryck med utlokaliserade platser och överbeläggningar. Det är oklart om det ökade trycket beror på 
pandemin eller andra faktorer. Det hela ger en stress och påfrestning för många medarbetare som upplever 
att de inte fått en nödvändig återhämtning. I nuläget bedöms det saknas ca 15 vårdplatser. Stabsläget innebär 
att planerad vård (främst operationer som behöver en vårdplats) har satts på tillfällig paus. I nuläget vill man 
prioritera att aktivt stödja hemsjukvården när det gäller läkarstöd mm.  
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att       lägga informationen till protokollet 
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c/ Vaccinationer 
Föredragande: Kjell Ivarsson 
 
Föredragande informerar om den planerade tredje dosen Covid19-vaccin till personer i särskilt boende, 
hemtjänst samt invånare 80 år och äldre. Vaccinsamordnare Anna Tegel har kontakt med kommunerna och 
planen är att arbeta likt det arbetssätt som användes i fas 1. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att       lägga informationen till protokollet 
 
                                
 
 

 

 
 
 
Protokollet ska skickas till 
Diariet 
Ledamöter 
Gunilla Björnsson 
Peter Lilja 
Lars Ericsson 
 


