
 
 

 
 

LSVO 
Sammanträdesprotokoll  
2022-01-14 
  
Ärendeförteckning 
 
§1 Godkännande av föredragningslistan  
§2 Föregående sammanträdesprotokoll 
§3 Uppdrag psykisk hälsa – Förlängning av handlingsplan suicidprevention, Arbete med ny handlingsplan  
§4 Uppdrag psykisk hälsa – Rekvirering av 2022 års medel, Samordnare region/kommuner 
§5 Tidiga samordnade insatser – Skapa mindre styrgrupp? 
§6 Barnskyddsteam – Finns detta? behov i Blekinge? 
§7 LSVO:s ledningssystem – Namnbyte/representation/kontaktperson, 
bilagor/mallar/externa webben, LSS-området 
§8 FoU:s verksamhetsplan 2022 - Beslut 
§9 God och nära vård - Samordnare Nära vård, Gemensam samordnare för brukar- och 
patientmedverkan samt levande bibliotek, Rapport pilotprojekt Karlshamn, SKR:s 
ledarutbildning Nära vård 
§10 Psykiatriveckan 2020-21 - Redovisning 
§11 Uppföljning 

a. E-hälsostrateg 
b. Länsdialog Strategi för hälsa 
c. Överenskommelse om samarbete 

§12 Mötesplan hösten -22 
§13 Övrigt 

a. Ändra mötet 4/2? förlänga till 08.30-12.00? 
b. LSVO i mars och maj 

 
 

 
Tid och plats: Fredagen den 14 januari 2022 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  
Annelie Kjellström, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen, Sölvesborgs kommun  
Martin Åsman, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen, Sölvesborgs 
kommun 
Björn Petersson, förvaltningschef Arbete- och välfärdsförvaltningen, Sölvesborgs 
kommun 
Robert Schelin, förvaltningschef Socialförvaltningen, Olofströms kommun 
Patrik Håkansson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Olofströms kommun  
Gunilla Råberg, förvaltningschef Äldreförvaltningen, Karlskrona kommun  
Elina Tyrberg, förvaltningschef, Funktionsstödsförvaltningen, Karlskrona kommun 
Cecilia Grefve-Lang, förvaltningschef Socialförvaltningen, Karlskrona kommun 
Maria Appelskog, förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen, Ronneby 
kommun 
Birgitta Ratcovich, förvaltningschef Socialförvaltningen, Ronneby kommun 
Tobias Ekblad, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun 
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Yvonne Strandh, förvaltningschef kunskapsförvaltningen,  
Karlskrona kommun 
Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Blekinge (del av mötet) 
Maria Arvidsson-Karlsson, hälso- och sjukvårdschef Medicinska serviceverksamheter, 
Region Blekinge 
Birgitta Friberg, hälso- och sjukvårdschef Specialiserad vård, Region Blekinge  
Annika Mellqvist, hälso- och sjukvårdschef Nära vård, Region Blekinge  
Håkan Friberg, medicinsk rådgivare, Hälsovalsavdelningen, Region Blekinge 
Carina Andersson, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
 
 

Frånvarande:  
   

Tomas Ringberg, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Karlshamns  
kommun 
 
 

 
 

Sekreterare:                            Mats Wennstig, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
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§ 1 
Godkännande av föredragningslista  
 
LSVO beslutar 
  
att        med tillägg under övriga frågor godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista 
 
 
§ 2 
Föregående sammanträdesprotokoll 
Återkoppling protokoll 2021-12-10:  
§187 Uppdrag psykisk hälsa – Förslag till satsningar inom ramen för medel 2021/återkoppling: 
Regiondirektören har godkänt presenterat förslag till fördelning av medel. Medel är nu klara att rekvirera 
för kommunernas räkning. 
§189 Arbetsgrupp verksamhetsplan – Återkoppling: Inom kort sammankallas till ett möte med 
arbetsgruppen 
§190 LSVO:s ledningssystem – Utvärdering/uppdatering: Skolan meddelar vilka två representanter som 
fortsättningsvis ska vara med i LSVO. 
§194b/ Länsdialog Strategi för hälsa: Beslutsformuleringen föreslås ändras eftersom regionens möjlighet 
till finansiering via statsbidrag är oklar. 
§194d/ LVU-undersökning i samband med omhändertagande av barn: Nytt dokument planeras vara 
klart inom det första kvartalet 2022. Vid problem med att få hälsoundersökningar hänvisas till Ingemar 
Lilja, chefsläkare Primärvård. 
 
 
LSVO beslutar 
    
att    finansiering av Länsdialog Strategi för hälsa görs genom fördelning av kostnaderna enligt ordinarie 
fördelningsnyckel.    
 
att        godkänna för 2021-12-10 upprättat sammanträdesprotokoll.  
 
   
§ 3 
Uppdrag psykisk hälsa – Förlängning av handlingsplan suicidprevention, Arbete med ny handlingsplan 
(se även PPT) 
Föredragande: Jackie Yates 
 
Föredragande gav en bild av nuvarande handlingsplan för åren 2019-2021 som togs fram av dåvarande 
projektgrupp. På grund av pandemin har aktiviteter kunnat genomföras i varierad grad. Samordnare har anställts fr 
o m 2020-05-01 och ett länsövergripande nätverk har mötts ca 2 ggr/termin. Den del som berör upprättande av 
plan för minskad tillgänglighet till medel och metoder för suicid i Blekinge ser föredragande mer möjlig på en lokal 
nivå. En antal utbildningar och informationstillfällen har genomförts. I ett fortsatt arbete behöver en arbetsgrupp 
utses att ta fram ett förslag till handlingsplan för 2023 och framåt. Detta innebär att nuvarande handlingsplan även 
behöver gälla under 2022.  
 
LSVO betonar vikten av att på ett tydligt sätt få med äldreperspektivet i den kommande handlingsplanen samt att 
planen har en långsiktighet med förutsättningar att hålla även utan stöd av statliga medel.  
 
LSVO beslutar 
 
att       nuvarande handlingsplan förlängs t o m 2022, ev med vissa revideringar, t ex loggor 
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att      en gemensam länsövergripande handlingsplan/strategi tas fram under 2022 
 
att      samverkansgrupperna föreslår representanter att ingå i den arbetsgrupp som ska arbeta fram en ny 
länsövergripande handlingsplan/strategi 
 
att      arbetsgruppens sammansättning beslutas av LSVO 
 
 
§ 4 
Uppdrag psykisk hälsa - Rekvirering av 2022 års medel, Samordnare region/kommuner 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
 
Fördelning av medel i överenskommelsen för 2022 är ännu ej klargjord av SKR. Frågan om rekvirering av medel 
tas därför upp vid LSVO i februari.  
 
Regionen har tagit fram en lösning för länssamordnare UPH på sammantaget 100% fr.o.m. april månad. För 
kommunernas del kommer slutintervjuer att genomföras i nästa vecka för kommunal samordnaren på 100%.  
 
Rekryteringsprocessen är igång gällande processledare samsjuklighet. På grund av regionens begränsade möjlighet 
till längre anställningar är det endast att möjligt att anställa på 18 månader. 
 
 
LSVO beslutar 
 
att        funktionen som processledare samsjuklighet anställs på 18 månader 
 
 
§ 5 
Tidiga samordnade insatser – Skapa mindre styrgrupp (se även PPT) 
Föredragande: Carina Andersson, Helen Sjöblom-Andersson 
 
Föredragande lyfter fram behovet av att skapa en mindre styrgrupp för kontinuerlig aktiv dialog och stöd i  
det fortsatta arbetet. Styrgruppen föreslås bestå av representanter från skola/elevhälsa, socialtjänst, funktionsstöd 
och hälso- och sjukvård.  
 
LSVO beslutar 
 
att        skapa en mindre styrgrupp till utvecklingsarbetet Sömlösa och tidigt samordnade  
insatser för barn  
 
att       styrgruppens sammansättning består av representanter från skola/elevhälsa,  
socialtjänst, funktionsstöd och hälso- och sjukvård 
 
att        förslag till representanter presenteras i LSVO 4 februari 
 
 
§ 6 
Barnskyddsteam  
Föredragande: Cecilia Grefve-Lang 
 
Föredragande lyfter frågan om barnskyddsteam finns i länet, alternativt om det finns behov av att detta skapas. 
Barnskyddsteam finns i de flesta regioner idag. I Region Skåne har nyligen beslutats att tre barnskyddsteam, som 
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tidigare varit projekt, nu ska blir reguljära. Ett barnskyddsteam kan vara tvärprofessionellt sammansatt och arbeta 
med barnskyddsfrågor och våld i nära relation, gentemot personal inom offentlig och privat hälsovård, sjukvård 
och tandvård, i regionen. Teamen kan samverka internt med andra vårdverksamheter och externt med andra 
myndigheter. Annika Mellqvist önskar ta med sig frågan och återkomma till LSVO senare i vår. 
 
LSVO beslutar 
 
att        ge Annika Mellqvist i uppdrag att undersöka möjligheten att skapa barnskyddsteam i länet 
 
att        Annika Mellqvist och Carina Andersson ser över möjligheten att integrera barnskyddsteam i TSI 
 
 
§ 7 
LSVO:s ledningssystem – Namnbyte/kontaktperson, bilagor/mallar/externa webben, LSS-områdets 
representation i samverkansgrupper  
Föredragande: Bodil Sundlöf 
 
Namnbyte/kontaktperson 
Vid LSVO:s utvecklingsdag 2021-10-29 lyftes en idé om att ändra samverkansgruppernas namn till följande: 
”Samverkansgrupp Att växa upp”, ”Samverkansgrupp Mitt i livet” samt ”Samverkansgrupp Att åldras”.  
Frågan om att utse en kontaktperson ur LSVO till respektive samverkansgrupp avvaktar tills vidare.  
 
Bilagor/mallar/externa webben 
Presenteras vid LSVO 2022-02-04 
 
LSS-områdets representation i samverkansgrupper 
Diskuteras vidare vid LSVO 2022-02-04 
 
 
LSVO beslutar 
 
att        ändra samverkansgruppernas namn till: ”Samverkansgrupp Att växa upp”, ”Samverkansgrupp 
Mitt i livet” samt ”Samverkansgrupp Att åldras” 
 
§ 8 
FoU:s verksamhetsplan 2022  
Föredragande: Ulrika Harris och Markus Hjelm 
 
FoU presenterade ett förslag till verksamhetsplan för 2022 vid mötet i december. Föredragande presenterade nu på 
uppdrag av LSVO ett uppdaterat förslag till verksamhetsplan vilket innebär att det skapats en ny aktivitet 
”Följeforskning av familjecentral”. Vidare har en komplettering med koppling till familjecentral gjorts kring delen 
”Metodstöd för implementering”. 
 
LSVO beslutar 
 
att       godkänna FoU:s verksamhetsplan för 2022 
 
 
§ 9 
God och nära vård - Samordnare Nära vård, Gemensam samordnare för brukar- och patientmedverkan 
samt levande bibliotek, Rapport pilotprojekt Karlshamn, SKR:s Ledarskapsprogram Nära vård 
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§ 9a. Samordnare Nära vård 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
Föredragande lyfter frågan om rekrytering av två samordnare återigen ska aktiveras. LSVO föreslår att avvakta 
resultatet i pilotprojektet i Karlshamn och involveringen av övriga aktörer i länet innan ställningstagande till hur det 
fortsatta arbetet ska se ut. 
 
LSVO besluta 
 
att        ta ställning till rekrytering av samordnare för Nära vård i samband med redovisning av resultatet i 
pilotprojektet i Karlshamn 
 
§ 9b Gemensam samordnare för brukar- och patientmedverkan samt levande bibliotek 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
LSVO ser det fortsatt angeläget att i högre grad få med invånarperspektiv i olika arbeten. En del av detta kan vara 
att ha en dialog med brukar- och patientorganisationer. Även angeläget att få med personer som inte finns med i 
något råd eller organisation. Ett första steg kan vara att göra en omvärldsbevakning kring hur andra regioner löst 
frågan samt vad FoU-arbeten och forskning har visat.  
 
LSVO beslutar 
 
att        inleda med en omvärldsbevakning med utgångspunkt i pilotprojektet i Karlshamn. Peter 
Adaktusson presenterar resultat kring detta vid kommande möte med LSVO 
 
§ 9c Rapport pilotprojekt Karlshamn (se även PPT) 
Föredragande: Peter Adaktusson 
Föredragande gav en bild av läget i projektet. Arbetsgruppen är klar med nulägesanalysen och jobbar nu med design 
och nya lösningar. Inom kort går arbetet in i en fas där nya lösningar ska testas. 
 
LSVO beslutar 
 
att        lägga informationen till protokollet 
 
 
§ 9d SKR:s Ledarskapsprogram Nära vård 
Föredragande: Annika Mellqvist 
Flera chefer i LSVO har gått SKR:s Ledarskapsprogram i Nära vård och hela hälso- och sjukvårdsförvaltningens 
ledningsgrupp har nu anmält sig till den nya utbildningsomgången med start i februari 2022. Föredragande lyfte 
frågan om fler i LSVO och samverkansgrupperna skulle få möjlighet att gå utbildningen.  
Föredragande föreslog även att några som genomfört utbildningen kan berätta närmare om denna vid LSVO 2022-
02-04 och ha dialog om hur deras erfarenheter och lärdomar från utbildningen kan tas om hand. 
 
LSVO beslutar 
 
att        rekommendera ledamöter i LSVO och samverkansgrupperna att gå SKR:s Ledarskapsprogram i 
Nära vård 
 
att         tidigare deltagare i SKRs Ledarskapsprogram Nära vård kommer till LSVO 2022-02-04 för att 
berätta om utbildningen och hur deras erfarenheter och lärdomar från utbildningen kan tas om hand 
 
 
§ 10 
Psykiatriveckan 2020 - 21 - Redovisning (se även PPT) 
Föredragande: Anita Sjödahl 
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Psykiatriveckan 2020 och 2021 genomfördes främst digitalt och innehöll en rad olika föreläsningar och aktiviteter. 
Tanken är att även fortsättningsvis kunna genomföra någon form av psykiatrivecka, såväl fysisk som digital, och 
därmed ge både professioner och allmänhet möjlighet att ta till sig den utveckling och kompetens kring bred 
samverkan som psykiatriveckan vill bidraga med. Planeringen inför psykiatriveckan 2022 är igång och det finns 
även några förslag till tema för veckan. Föredragande presenterade den ekonomiska redovisningen för 2020 - 21 
samt förslag till budget för 2022.  
 
LSVO ser det som viktigt att även få med äldreperspektivet och göra veckan attraktiv för länets seniorer. LSVO 
lyfter även fram om namnet ”Psykiatriveckan” är det mest optimala för att öka intresset för satsningen.  
 
 
LSVO beslutar 
 
att        godkänna ekonomisk redovisning för 2020 - 21 
 
att        förslag på upplägg och budget för psykiatriveckan 2022 tas upp för beslut i LSVO i ett 
sammanhållet förslag till UPH-satsningar 2022  
 
att          tidigare beviljade men ej nyttjade medel kan användas i planeringen av psykiatriveckan 2022 i 
avvaktan på beslut om ny budget  
 
 
§ 11 
Uppföljning 
a/ E-hälsostrateg 
Föredragande: Maria Appelskog, Kjell Ivarsson 
Maria Appelskog och Kjell Ivarsson ska träffa digitaliseringsdirektören inom kort. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att       lägga informationen till protokollet 
 
 
b/ Länsdialog Strategi för hälsa 
Föredragande: Cecilia Grefve-Lang 
Länsdialogen sker den 6 maj kl 09-15 på Ronneby brunn och ca 100 deltagare beräknas vara med. Målgrupp är 
främst chefer och förtroendevalda. Cecilia Grefve-Lang, Annelie Kjellström och Annika Mellqvist arbetar vidare 
med upplägget tillsammans med en arbetsgrupp. Budget är satt till 100 000 kr men det är osäkert om denna räcker. 
 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att    lägga informationen till protokollet 
 
 
c/ Överenskommelse om samarbete 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
Föredragande saknar synpunkter/respons från flertalet i LSVO. Interkommunala forumet tar upp ärendet inom 
kort. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att       lägga informationen till protokollet 
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§ 12 
Mötesplan hösten -22 
Föredragande: Mats Wennstig 
Följande mötesdatum föreslås för LSVO hösten 2022: 
2/9, 7/10, 4/11, 2/12 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att       godkänna förslag till mötesplan för hösten 2022 
 
§ 13 
Övriga frågor   
a/Ändra datum för mötet 4/2? Förlänga tiden för mötet till 08.30-12.00? 
 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
 
LSVO ser det svårt att ändra mötestider med kort varsel eftersom anpassning av andra mötestider redan har gjorts i  
respektive organisation. Eftersom en del mötestid faller bort för LSVO i mars föreslås att februarimötet förlängs  
med 30 min. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att       mötestiden 2021-02-04 står fast och att mötet utökas till 08.30 -12.00 
 
b/ LSVO i mars och maj 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
 
Föredragande lyfter fram frågan om extra LSVO ska sättas in eftersom mötestiden faller bort 4 mars samt 6 maj. 
LSVO föreslår att LSVO läggs i slutet av respektive dag med endast beslutspunkter. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att    ordinarie LSVO hålls kl 14.30 – 16.00 den 4 mars och 6 maj 
 
 
Protokollet ska skickas till 
Diariet 
Ledamöter 
Gunilla Björnsson 
Peter Lilja 
Lars Ericsson 
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