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§186 Föregående sammanträdesprotokoll 
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§189 Arbetsgrupp verksamhetsplan - Återkoppling 
§190 LSVO:s ledningssystem – Utvärdering/uppdatering 
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§192 God och nära vård - Samordnare Nära vård, Gemensam samordnare för brukar- och 
patientmedverkan samt levande bibliotek, Heldag kring målbild januari? 28/1?, Rapport 
pilotprojekt Karlshamn 
§193 Vaccinationer/vårdplatsläget 
§194 Uppföljning 

a. E-hälsostrateg 
b. Länsdialog Strategi för hälsa 
c. Överenskommelse om samarbete 
d. LVU-undersökning i samband med omhändertagande av barn 

§195 Övrigt 
a. Ny mötestid april 
b. Uppföljning av arbetet med processer 
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§ 185 
Godkännande av föredragningslista  
 
LSVO beslutar 
  
att        med tillägg under övriga frågor godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista 
 
 
§ 186 
Föregående sammanträdesprotokoll 
Återkoppling protokoll 2021-10-29:  
Carina Andersson gav en kort återkoppling. Inga synpunkter. 
 
Återkoppling protokoll 2021-11-05: 
§175a Uppdrag psykisk hälsa – Länssamordnare: Robert Schelin informerade om att 16 ansökning har 
inkommit. Intervjuer är inplanerade där även Kristina Borén kommer att medverka. 
§182b Punktmätning fasta kontakter: Punktmätningen är genomförd under vecka 48. Ina Gavard, MAS i 
Sölvesborg, sammanställer och skickar resultatet till SKR samt regionen. 
 
Återkoppling protokoll 21-12-07:  
Sekreteraren presenterade protokollet. Inga synpunkter. Protokoll skickas ut inom kort. 
 
LSVO beslutar 
    
att        godkänna för 2021-10-29, 2021-11-05 samt 21-12-07 upprättade 
sammanträdesprotokoll.  
 
   
§ 187 
Uppdrag psykisk hälsa – Förslag till satsningar inom ramen för medel 2021/återkoppling (se även 
PPT) 
Föredragande: Kristina Borén och Bodil Sundlöf 
 
Vid mötet i november beslutade LSVO rekommendera regiondirektören att fördela delar av 
länsgemensamma medel för år 2021. Föredragande presenterade nu en helhetsbild kring ett förslag för 
användning av länsgemensamma medel för år 2021 samt resterande medel från 2020. När 2021 års medel 
samt överskott från 2020 har fördelats återstår 363 350 kronor som föreslås föras över till år 2022. 
Föredragande presenterade även ett antal nytillkomna ansökningar vilka kommer att tas ställning till i 
fördelningen av 2022 års medel. Björn Petersson lyfte fram behovet av att ha en överblick på den externa 
webben där lokala och länsövergripande satsningar skulle kunna presenteras. 
 
LSVO beslutar 
 
att        rekommendera regiondirektören att fördela stimulansmedel inom ramen för 
överenskommelsen ”Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention” för 2021 enligt 
rekommendation i presenterat beslutsunderlag 2021-12-10 (se tillägg). 
 
att      LSVO lämnar rekommendation att resterande medel för 2021 förs över till 2022, totalt 363 
350 kronor. 
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§ 188 
Julsjukvården 
Föredragande: Maria Arvidsson-Karlsson 
 
Föredragande informerar om att möten med julsjukvården kommer att hållas onsdagarna 22/12, 29/12 samt 
4/1 kl 14-15. Representanter från kommuner, region och fackliga organisationen kommer att bjudas in 
motsvarande inbjudan till sommarsjukvården. Agenda och minnesanteckningar kommer att skapas för 
respektive mötestillfälle. 
 
 
LSVO beslutar 
 
att        lägga informationen till protokollet 
 
 
§ 189 
Arbetsgrupp verksamhetsplan – Återkoppling (se även PPT) 
Föredragande: Birgitta Ratcovich 
 
En arbetsgrupp bestående av Birgitta Ratchovich, Annelie Kjellström, Patrik Håkansson, Kjell Ivarsson, Bodil 
Sundlöf, Carina Andersson samt Mats Wennstig har börjat skissa på grunderna för LSVO:s verksamhetsplan. 
Samverkansgruppernas beskrivning av olika delar där det förekommer ”skav” har varit en av 
utgångspunkterna i arbetet. Möjliga huvudområden för LSVO:s verksamhetsplan är ”Omställning till God 
och nära vård/insatser” samt ”Goda, jämlika och likvärdiga insatser (EBP, kunskapsstyrning)”. För att dessa 
två delar ska kunna utvecklas bedöms att bland annat följande behöver göras: 

• Säkerställa strukturer för lokal samverkan/kopplingen till länsövergripande samverkan 
• Sammanställa/överblicka avvikelser (gemensamt avvikelsehanteringssystem?) 

 
Arbetsgruppen lyfter även fram behovet av att klargöra omfattning, struktur och form för 
verksamhetsplanen. 
 
LSVO beslutar 
 
att        ge arbetsgruppen ett fortsatt uppdrag att forma LSVO:s verksamhetsplan 
 
att        LSVO:s verksamhetsplan ska vara kort och koncis i sin utformning/omfattning 
 
 
§ 190 
LSVO:s ledningssystem – Utvärdering/uppdatering  
Föredragande: Bodil Sundlöf och Mats Wennstig 
 
Föredragande beskriver ett antal delar i LSVO:s ledningssystem som är i behov av översyn/revidering. 
 
Representation 
LSVO: Skolan önskar begränsa sin representation till två personer i LSVO. Skolans representanter meddelar 
vilka två som ska kallas till LSVO:s möten. Vid utvecklingsdagar och liknande bör samtliga representanter 
medverka. 
 
Samverkansgrupp barn och unga: Förslag lämnas att representationen från elevhälsan utökas från en till två 
representanter. Respektive kommun föreslås lösa representationen från IFO/funktionsstöd med 1-2 personer 
som representerar båda områdena. Respektive kommun ser över på vilket sätt man kan ha denna 
representation framöver. 
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Samverkansgrupp vuxna: Respektive kommun föreslås lösa representationen från IFO/funktionsstöd med 1-
2 personer som representerar båda områdena. Respektive kommun ser över på vilket sätt man kan ha denna 
representation framöver. 
 
Samverkansgrupp äldre: För Olofströms kommuns del föreslås att MAS ersätts med en verksamhetschef för 
hälso- och sjukvård. Vidare föreslås att en verksamhetschef från psykiatrin och en verksamhetschef för nära 
vård ska ingå i gruppen. 
 
Beredningsgruppen 
Aktualisering av ärenden till LSVO/samverkansgrupper föreslås göras till beredningsgruppen. Ärenden från 
kommunerna meddelas företrädesvis till Robert Schelin och ärenden från regionen företrädesvis till Maria 
Arvidsson-Karlsson. Beredningsgruppen fastställer vilka punkter som ska tas upp ca 14 dagar före LSVO:s 
möte. 
 
Samverkansgruppernas benämningar 
Det har lyfts ett förslag att ändra de tre samverkansgrupperna benämningar till; Att växa upp, Mitt i livet samt 
Att åldras. Ett ytterligare förslag är att behålla de nuvarande benämningarna och istället använda tidigare 
nämnda begrepp i syfte och beskrivning av grupperna. Frågan diskuteras vidare vid kommande möte med 
LSVO. 
 
Ordförandeskap i samverkansgrupperna 
Föredragande lyfter frågan om ordförandeskapet i respektive samverkansgrupp ska utgöras av en person från 
LSVO. Ledamöterna anser det vara svårt att avsätta den tiden och föreslår istället att ordförandeskapet 
fortsätter i nuvarande form och att det förslagsvis till respektive samverkansgrupp knyts en kontaktperson 
från LSVO. 
 
Bilagor/mallar 
Är klara inom kort. Presenteras vid LSVO i januari. 
 
Externa webben Vårdsamverkan - Region Blekinge 
Sidorna kring Vårdsamverkan är under revidering. Presenteras vid LSVO i januari. 
 
LSVO beslutar 
 
att        godkänna förslag till reviderad representation i LSVO och samverkansgrupperna enligt 
förslag ovan 
 
att        anmälan av ärenden till LSVO/samverkansgrupperna företrädesvis görs till kommunernas 
och regionens representanter i beredningsgruppen  
 
§ 191 
FoU:s verksamhetsplan 2022 (se även utskick) 
Föredragande: Ros-Marie Nilsson, Venera Ujkani, Ulrika Harris, Markus Hjelm, Anna Andersson och Helen Sjöblom-
Andersson  
 
Ros-Marie Nilsson gav en inledande information om att Blekinge kompetenscentrums framtid fortfarande är 
under utredning. En utredning gjordes under 2020 men det har ännu inte tagits ställning till hur den framtida 
verksamheten ska se ut. Oavsett detta kommer arbetet inom ramen för det länsgemensamma FoU-avtalet att 
fortsätta enligt beslutad avtalsperiod. Det är ännu ej klart hur överblivna FoU-medel från 2020 ska hanteras, 
frågan ligger hos regiondirektören. FoU-verksamheten får en del förfrågningar från enskilda verksamheter i 
kommun/region om behov av hjälp och stöd. FoU önskar att dessa frågeställningar istället lyfts till LSVO för 
ställningstagande.  
 

https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/samverkan-blekinge.html
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FoU:s verksamhetsplan, som ska beslutas i LSVO i januari, presenterades. Som grund för verksamhetsplanens 
innehåll ligger beslutad inriktning i FoU-avtalet, resultatet från FoU-dialoger, FoU-strategers medverkan i 
samverkansgrupper samt omvärldsbevakning. Karlskrona kommun och regionen önskar även att en 
utvärdering/följeforskning kring etablering av familjecentral skulle inkluderas i verksamhetsplanen för 2022. 
Det finns bland annat behov av att genomföra en baseline inför en eventuell start av denna verksamhet. Torill 
Skaar-Magnusson beskriver att Karlshamns kommun ställer sig positiva till denna form av utvärdering. Även 
Martin Åsman beskriver att det finns ett politiskt intresse för familjecentral i Sölvesborg. Carina Andersson 
beskriver att det finns viss nationell forskning kring familjecentral men att det kan vara av vikt att denna typ 
av verksamhet följs i Blekinge för att kunna delge övriga kommuner viktiga erfarenheter vid etablering av 
familjecentraler. 
 
LSVO beslutar 
 
att        FoU ser över möjligheten att inkludera en utvärdering/följeforskning av Familjecentral i 
Karlskrona i FoU:s verksamhetsplan 2022 
 
att       FoU verksamhetsplan tas upp för beslut i LSVO i januari 
 
 
§ 192 
God och nära vård - Samordnare Nära vård, Gemensam samordnare för brukar- och 
patientmedverkan samt levande bibliotek, Heldag kring målbild, Rapport pilotprojekt Karlshamn 
 
§192a. Samordnare Nära vård 
Ärendet flyttas till LSVO 220114 
 
§192b. Gemensam samordnare för brukar- och patientmedverkan samt levande bibliotek 
Ärendet flyttas till LSVO 220114 
 
§192c. Heldag kring målbild 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
Diskussion fördes om syftet med den planerade utvecklingsdagen om målbild för nära vård. Gruppen enades 
om att syftet i första hand är att ledamöterna i LSVO ska arbeta med och enas om en gemensam målbild för 
nära vård. Därefter går arbetet med målbilden vidare till andra intressenter såsom förtroendevalda, invånare, 
medarbetare m.fl. Ledamöterna enades om att mötet med LSVO den 4 mars förlängs till heldag för arbete 
kring målbild för God och nära vård i Blekinge. I dagsläget är det oklart om mötet blir i fysisk eller digital 
form. Vid heldagen arbetar LSVO med bland annat resultatet från workshopen i maj 2019 och 
omvärldsbevakning som grund.  
 
LSVO beslutar 
 
att        arbeta med målbild för God och nära vård en heldag den 4 mars 
 
 
§192d. Rapport pilotprojekt Karlshamn (se även PPT) 
Föredragande: Peter Adaktusson 
Föredragande gav en lägesrapport kring pilotprojektet kring god och nära vård i Karlshamn. En arbetsgrupp 
bestående av ca 20 personer med olika professioner från slutenvård, öppenvård och kommun har mötts vid 
ett antal tillfällen. Under oktober-december har en nulägesananalys genomförts. I kommande steg ska 
pilotprojektet förankra nuläget, skapa nya lösningar, förankra lösningarna och därefter testa några av dessa 
under våren. Kjell Ivarsson och Torill Skaar Magnusson lyfter fram att denna pilot kan ta arbetet vidare inom 
flera områden och delar i länet. Föredragande beskriver även att det finns en ambition att brukar- och 
patientperspektiv ska bli tydligare i arbetet. Troligtvis ska ett antal intervjuer med brukare/patienter göras. 
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LSVO beslutar 
 
att        lägga informationen till protokollet 
 
 
§ 193 
Vaccinationer/vårdplatsläget  
Föredragande: Kjell Ivarsson 
Vårdplatsläget är fortsatt ansträngt i regionens slutenvård. Det har skett en kraftig ökning av inneliggande 
Covid-patienter de senaste två dygnen. Just nu mobiliseras alla krafter inom olika verksamheter i regionen. All 
elektiv kirurgi som kräver vårdplats är inställd. Tidigare vård som har fått anstå söker nu akut för sina besvär. 
Det behövs en god planering för att även kunna skriva ut patienter helgdagar. Vid behov av hembesök av 
läkare ska Läkarbilen involveras när inte ordinäre vårdcentral kan tillmötesgå behovet. Detta för att undvika 
att patienter skickas till akuten som ett första steg. Läkarbilen ska även finnas som ett stöd i anslutning till 
utskrivningar genom kontakter med slutenvården. 
 
Vaccinationerna kommer från och med måndag 13/12, att även omfatta personer 18-64 år. En förutsättning 
är att det gått 6 månader sedan man tagit dos 2. Det är stort behov av vaccinatörer och förslag på personer 
mottages tacksamt. Förslag kan lämnas direkt till vaccinations-staben. 
 
 
LSVO beslutar 
 
att        kontaktuppgifter till vaccinationsstaben skickas till LSVO:s ledamöter via mail 
 
att        i övrigt lägga informationen till protokollet 
 
 
§ 194 
Uppföljning 
a/ E-hälsostrateg 
Föredragande: Maria Appelskog 
 
Maria Appelskog och Kjell Ivarsson ska träffa digitaliseringsdirektören kring frågan inom kort. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att       lägga informationen till protokollet 
 
 
b/ Länsdialog Strategi för hälsa 
Föredragande: Annelie Kjellström 
 
Cecilia Grefve-Lang har samlat en mindre arbetsgrupp för att planera en länsdialog strategi för hälsa under 
våren. Arbetsgruppen föreslår en heldag den 6 maj då ordinarie LSVO-tid förlängs. Kostnaderna för heldagen 
beräknas till ca 100 000 kr vilken kan finansieras gemensamt med stöd av fördelningsnyckeln alternativt att 
medel för nära vård används. Målgrupper för dagen är chefer på olika nivåer och politiker. Alla 
samverkansgrupper samt länets folkhälsostrateger kommer att engageras i arbetet inför dagen. 
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LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att    en heldag med Länsdialog Strategi för hälsa genomförs den 6 maj då ordinarie LSVO-tid 
förlängs 
 
att    finansiering av dagen görs med medel ur statsbidrag för God och nära vård genom fördelning 
av kostnaderna enligt ordinarie fördelningsnyckel.    
 
 
c/ Överenskommelse om samarbete 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
 
Bodil Sundlöf har inte fått några synpunkter från LSVO:s ledamöter kring dokumentet sedan mötet med 
LSVO 211105. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att       Bodil Sundlöf skickar ut dokumentet till LSVO:s ledamöter. Synpunkter på dokumentet skickas till 
Bodil Sundlöf inom en vecka. 
 
d/ LVU-undersökning i samband med omhändertagande av barn 
Föredragande: Carina Andersson 
 
Föredragande beskriver att det förekommer att placerade barn nekas hälsoundersökning av vårdcentraler. Frågan är lyft 
till Hälsovalet. ”Länsövergripande samverkansdokument angående hälsoundersökningar av barn och unga som placeras 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av unga (LVU)” kommer att revideras där Hälsoval ska involveras för 
att säkerställa att hälsoundersökningar genomförs. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att       lägga informationen till protokollet 
 
 
§ 195 
Övriga frågor   
a/ Ny mötestid i april 
 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
 
Den planerade mötestiden för LSVO den 1 april krockar med en utbildningsdag för regionens representanter. 
Mötestiden föreslås därför flyttas till eftermiddagen den 8 april. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att       LSVO:s möte 1 april flyttas till 8 april kl 13.00 – 15.30 
 
 
b/ Uppföljning av arbetet med processer 
Föredragande: Torill Skaar-Magnusson 
 
Föredragande lyfter fram frågan kring hur de olika processerna följs upp. Bodil Sundlöf informerar om att 
hon ska medverka i Interkommunala forumet för att klargöra detta i nästa vecka. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
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att    lägga informationen till protokollet 
 
 
 
 
 
 

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

 


