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Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bodil Sundlöf, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen, Karlshamns 
kommun  
Annelie Kjellström, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen, Sölvesborgs kommun  
Robert Schelin, förvaltningschef Socialförvaltningen, Olofströms kommun 
Patrik Håkansson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Olofströms kommun  
Gunilla Råberg, förvaltningschef Äldreförvaltningen, Karlskrona kommun  
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Tobias Ekblad, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun 
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 
Annika Mellqvist, hälso- och sjukvårdschef Nära vård, Region Blekinge  
 
 

Frånvarande:  
 
 
 
 
 
 
 

Håkan Friberg, medicinsk rådgivare, Hälsovalsavdelningen, Region Blekinge 
Birgitta Friberg, hälso- och sjukvårdschef Specialiserad vård, Region Blekinge  
Maria Appelskog, förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen, Ronneby 
kommun 
Carina Andersson, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
Björn Petersson, förvaltningschef Arbete- och välfärdsförvaltningen, 
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Övriga deltagare och 
föredragande:                              
   

 
 
Peter Adaktusson, projektledare Karlshamnsprojektet, §16 
Helene Bjerstedt, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Blekinge, §16 
Katarina Losell, MAS, Ronneby kommun, §16 
Mona Glans, trafikdirektör, Blekingetrafiken, §17 
Kristina Borén, regional samordnare uppdrag psykisk hälsa, §18 
Anna Lindeberg, regional samordnare uppdrag psykisk hälsa, §18 
Sandra Johansson, processledare Trygg och säker utskrivning, §19 
Håkan Bergevi, förvaltningschef, Tandvårdsförvaltningen, §20 
Ros Marie Nilsson, chef Blekinge Kompetenscenter, §23 
Anna Andersson, projektledare Blekinge Kompetenscenter, §23 
 
 

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

 
 
 

Paragrafer:  §14 - §26  
 
 
Underskrifter:  

  

  
…………………………………………….. 
Bodil Sundlöf, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
Ordförande 
 
 
 
……………………………… 
Mats Wennstig, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
Sekreterare 

  
 

 
 
§ 14 
Godkännande av föredragningslista  
Två tillkommande frågor anmäldes:  

• Kjell Ivarsson anmälde en kort information om vårdplatsläget i slutenvården 
• Cecilia Grefve-Lang anmälde en kort information om Strategi för hälsa dagen. 

 
LSVO beslutar 
  
att        med tillägg för ovanstående frågor godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista 
 
 
§ 15 
Föregående sammanträdesprotokoll 
Mötesprotokoll från LSVO:s möte 2022-01-14 gicks igenom och godkändes. 
 
LSVO beslutar 
    
att        godkänna för 2022-01-14 upprättat sammanträdesprotokoll.  
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§ 16 
Nära vård 
 
Pilotprojekt Karlshamn 
Föredragande: Peter Adaktusson 
Peter Adaktusson informerade om Karlshamnsprojektet. Det som nu är aktuellt är att starta en pilot för att arbeta 
med s.k. lågt hängande frukter (t ex. Prator, läkemedelshantering och utskrivningsprocessen). Arbetet ska göras 
gemensamt och var för sig i 2-3 hemtjänstgrupper. Frågan om gemensam vårdavdelning har styrgruppen valt att 
parkera och vad gäller konceptutveckling ska en specifik målgrupp väljas. Peter visade också en bild på 
organisationen för projektet framöver och berättade att han ska träffa en grupp medarbetare i Ronneby kommun 
för att informera om projektet och dess resultat. Kjell betonar vikten av att även övriga kommuner blir engagerade i 
projektet.  
 
SKR:s Ledarskapsprogram Nära vård - erfarenheter från deltagare 
Föredragande: Helene Bjerstedt, Katarina Losell 
Helene och Katarina gick SKR:s ledarskapsprogram Nära vård under hösten och informerade om sina erfarenheter 
av programmet. De tyckte att programmet var bra och gav många tankar och idéer om utveckling av nära vård. De 
projekt som presenterades i ledarskapsprogrammet var olika och programmet lämnade åt deltagarna att välja 
inriktning och skapa en målbild för den egna organisationen. Då deltagarna från Blekinge representerade olika 
verksamheter på olika nivåer kändes det svårt att i den gruppen arbeta med en gemensam målbild för Blekinge. 
Helene och Katarina såg positivt på att många förvaltningschefer nu deltar i ledarskapsprogrammet och då 
tillsammans kan skapa en målbild för nära vård i Blekinge. 
 
Utvecklingsdag målbild nära vård i Blekinge4 mars 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
Bodil redogjorde för ett förslag till mål, syfte och upplägg av utvecklingsdagen för att ta fram en målbild för nära 
vård i Blekinge. Ledamöterna var positiva till förslaget och gav ordförande uppdrag att arbeta vidare med 
planeringen av utvecklingsdagen. 
 
Kommunal representant Nära vårdforum  
Föredragande: Annika Mellqvist 
Annika Mellqvist informerade om att SKRs samordnare för Nära vård, Lisbet Löpare Johansson, önskar att både 
regionen och kommunerna utser var sin representant till ett nationellt forum för nära vård. Regionen har utsett 
Helen Andersson och fråga ställa nu till kommunerna om att också utse en representant. Kommunerna önskade 
diskutera frågan på nästa möte med det interkommunala forumet och därefter meddela namnet till Annika 
Mellqvist. 
 
LSVO beslutar 
 
att      lägga informationen om pilotprojekt Karlshamn och SKR:s Ledarskapsprogram Nära vård till 
protokollet    
 
att      ge ordförande i uppdrag att arbeta vidare med planeringen av utvecklingsdagen målbild nära vård i 
Blekinge. 
 
att      kommunerna utser en kommunal representant till SKR:s forum för Nära vård och meddelar 
Annika Mellqvist 
 
 
 
 
 



  4(9) 

§ 17 
Information från Blekingetrafiken om sjukresor 
 
Föredragande: Mona Glans 
Trafikdirektör Mona Glans informerade om Blekingetrafikens organisation och verksamhet i stort och särskilt om 
de serviceresor som Blekingetrafiken utför åt regionen och kommunerna. Avtalet om serviceresor som tecknas 
mellan hälso- och sjukvården och Blekingetrafiken är nu under revidering. Dagens behov av serviceresor har 
förändrats sedan avtalet skrevs och många upplever att vissa tjänster saknas i utbudet. Viktiga frågor är 
trappklättring, liggande transporter och transport med rullstol.  
 
För att klargöra behovet av serviceresor föreslog föredragande att behovsanalyser görs i respektive kommun.  
 
LSVO beslutar 
 
att        respektive kommun kontaktar Mona Glans för att boka in kommunvisa möten för information 
om Blekingetrafiken och för behovsanalys av serviceresor i respektive kommun 
 
 
§ 18 
Uppdrag psykisk hälsa 
 
Rekvirera 2022 års medel 
Föredragande: Kristina Borén 
Blekinge län har erhållit 12 683 775 kr i länsgemensamma stimulansbidrag inom området psykisk hälsa och 
suicidprevention 2022. Medlen fördelas enligt följande: 
 
Stärka samverkan för personer med samsjuklighet  6 446 400 kr 
Brukarmedverkan    1 000 000 kr 
Suicidprevention    3 045 054 kr 
Ungdomsmottagningar   2 192 320 kr 
 
Rekvirering av samtliga medel sker genom faktura till SKR senast den 31 december 2022. För rekvirering av de 
länsgemensamma medlen behöver ekonomichef eller jämförbart för den huvudman i länet som har fått i uppdrag 
att fakturera dessa, intyga att man har fått i uppdrag av övriga huvudmän (kommuner och region) att hämta medlen. 
 
LSVO föreslås därför besluta att ge finansstrateg Christer Rosenqvist vid Region Blekinge i uppdrag att från SKR 
fakturera länsgemensamma stimulansbidrag inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2022 uppgående till 
12 683 775 kr. 
 
LSVO beslutar 
 
att       ge finansstrateg Christer Rosenqvist vid Region Blekinge i uppdrag att från SKR fakturera 
länsgemensamma stimulansbidrag inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2022 uppgående till 
12 683 775 kr. 
  
 
Operativ styrgrupp för UPH 
Föredragande: Kristina Borén 
Då antalet frågor inom uppdrag psykisk hälsa är många och prioritering mellan olika satsningar krävs, har 
möjligheten att inrätta en operativ styrgrupp för beredning av ärenden till LSVO diskuterats.  
 
För att kunna vidareutveckla långsiktigt hållbara strukturer som stödjer arbetet med länsgemensamma komplexa 
utmaningar behöver man identifiera invånarnas behov, behovet av kärnkompetenser, prioritera insatsområden 
utifrån en större behovsinventering och ta fram standardiserade metoder. För att kunna utse en styrgrupp menar 
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föredragande att man först behöver bjuda in till brett forum för aktiv dialog kring hur de olika behovsområdena 
kan omsättas för att nå långsiktigt hållbara strukturer. 
 
LSVO föreslås därför besluta att ge länssamordnarna i uppdrag att bjuda in till brett forum för aktiv dialog kring 
hur identifierade behovsområden kan omsättas för att nå långsiktigt hållbara strukturer. 
 
LSVO beslutar 
 
att       ge länssamordnarna i uppdrag att bjuda in till brett forum för aktiv dialog kring hur identifierade 
behovsområden kan omsättas för att nå långsiktigt hållbara strukturer 
 
 
§ 19 
Länsgemensamt utbildningsupplägg för SIP  
Föredragande: Mats Wennstig, Sandra Johansson 
Satsningen handlar om ett länsgemensamt utbildningsupplägg för SIP i Region Blekinge och länets 
kommuner. Det länsgemensamma utbildningsupplägget vänder sig till tre målgrupper: 

• Chefer/ledare  
• Bredd (alla som i det dagliga arbetet möter personer som kan ha behov av 

samverkan/samordning mellan olika aktörer) 
• SIP-stödjare  

Utbildningsupplägget är gemensamt för alla målgrupper men vissa moment i utbildningspaketen är 
målgruppsanpassade. 
 
För att öka stödet till verksamheterna i arbetet med SIP föreslås också att funktionen SIP-stödjare 
införs. En SIP-stödjare ger teoretiskt och praktiskt stöd till kollegor och chefer i SIP-arbetet och 
syftet är att öka antalet och kvaliteten på SIP. 
 
Frågorna om länsgemensamt utbildningsupplägg för SIP och SIP-stödjare har beretts av 
samverkansgrupperna Barn och unga, Vuxna och Äldre. Samverkansgrupperna ställde sig positiva till 
ett länsgemensamt målgruppsanpassat utbildningsupplägg för SIP men önskade inte gå vidare med 
förslaget om att införa SIP-stödjare.  

LSVO föreslogs därför besluta att  
• Att använda framtaget upplägg för SIP-utbildning 
• Att formande av målgruppsanpassad länsgemensam utbildning för äldreområdet görs av 

processledare LOS  
• Att formande av målgruppsanpassad länsgemensam utbildning för områdena barn och unga 

samt vuxna görs gemensamt av länets lokala SIP-samordnare 
• att länsgemensamma SIP-utbildningar genomförs under 2022 

 
Diskussion fördes på mötet om svårigheten att satsa på ett gemensamt utbildningsupplägg för SIP när införandet 
av SIP-stödjare ingår i utbildningsupplägget men funktionen kanske inte ska införas enligt samverkansgruppernas 
förslag. Andra framförde att utbildningsupplägget är bra och att man behöver satsa gemensamt för att lyckas. 
Vidare framfördes att många verksamheter har goda kunskaper om SIP och att närvaron på SIP-mötena är ett 
större problem. Kommunernas ledamöter önskade diskutera behovet av länsgemensamt utbildningsupplägg för SIP 
i det interkommunala forumet. 
 
LSVO beslutar 
 
att        länsgemensam SIP-utbildning tas upp på det interkommunala forumet för diskussion 
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§ 20 
Samverkan Folktandvården i Blekinge och LSVO  
Föredragande: Håkan Bergevi 
Håkan Bergevi informerade om Folktandvårdens organisation och verksamhet i Blekinge. Pandemin har påverkat 
tandvårdens tillgänglighet och köerna till vård har blivit allt längre.  
Folktandvården har ett nära samarbete med barnhälsovården och den kommande familjecentralen i Karlskrona. 
För att kunna planera för extra förebyggande åtgärder där de behövs som mest, görs kartläggning av 
socioekonomiskt index på kliniknivå för barn- och unga. Föredragande informerade också om arbetet med att 
skapa en tandhälsoportal för folktandvården, privattandvården och kommunerna. Där kommer all 
regionfinansierad tandvård att administreras. Alla kommunernas MAS är löpande informerade av Region Blekinges 
”Enhet för tandvårdsstyrning” och dess ansvarige bedömningstandläkare Carina Eriksson samt 
munhälsosamordnare Cecilia Zeba. 
 
Samverkan mellan folktandvården och LSVO diskuterades och barn och unga identifierades som den största 
samverkansarenan mellan folktandvården och de verksamheter som är representerade i LSVO. Förslag lämnades 
därför att folktandvården utser en ledamot på verksamhetschefsnivå till samverkansgrupp Barn och unga/Att växa 
upp. Vidare föreslogs att föredragande årligen bjuds in till LSVO för information om verksamheten. 
 
LSVO beslutar 
 
att        utöka Samverkansgrupp Barn och unga/Att växa upp med en ledamot från Folktandvården 
 
att        föredragande meddelar den nya ledamotens namn och kontaktuppgifter till Carina Andersson 
  
att          förvaltningschefen för folktandvården årligen bjuds in till LSVO för information om 
verksamheten 
 
 
§ 21 
LSVO:s ledningssystem 
 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
Planen var att på dagens möte presentera resultatet av baseline enkäten, mallar för samverkansdokument, 
kommunikation om samverkan på den externa webben samt delge information om test av mötesadministration via 
E-meeting. Då ärendet fick prioriteras bort av tidsskäl skickas istället skriftlig information om dessa frågor till 
LSVOs ledamöter. 
 
LSVO beslutar 
 
att       sekreteraren skickar skriftlig information om ovanstående till LSVOs ledamöter  
 
 
§ 22  
Styrgrupp TSI  
Föredragande: Mats Wennstig 
Sömlösa och tidigt samordnade insatser för barn är ett regionalt utvecklingsarbete som ingår i det 
nationella utvecklingsarbetet Tidiga och samordnade insatser för barn (TSI) som Skolverket och 
Socialstyrelsen står bakom. Utvecklingsarbetet startade 2018 och avslutas 2023. Fram tills nu har 
LSVO varit styrgrupp för utvecklingsarbetet. Samordnarna för utvecklingsarbetet ser behov av en 
mindre styrgrupp för kontinuerlig aktiv dialog och stöd i det fortsatta arbetet och med representation 
från skola/elevhälsa, socialtjänst, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.  
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Vid LSVOs möte den 14 januari beslutades att en mindre styrgrupp skulle tillsättas och att 
representanter skulle redovisas och utses på nästkommande LSVO, den 4 februari. Beslutsförslag 
lämnades till detta möte om att styrgruppen för utvecklingsarbetet Sömlösa och tidigt samordnade 
insatser för barn från 2022 ska bestå av: 

• Cecilia Grefve Lang, förvaltningschef Socialförvaltningen Karlskrona kommun 
• Birgitta Ratcovich, förvaltningschef Socialförvaltningen Ronneby kommun 
• Patrik Håkansson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen Olofströms kommun 
• Boris Svensson, verksamhetschef primärvården öst Region Blekinge   

 
LSVO beslutar 
 
att        styrgruppen för utvecklingsarbetet Sömlösa och tidigt samordnade insatser för barn 
från 2022 ska bestå av Cecilia Grefve Lang, Birgitta Ratcovich, Patrik Håkansson och  
Boris Svensson  
 
 
§ 23 
Verksamhetsberättelse FoU-avtalet 2021 
Föredragande: Ros-Marie Nilsson 
Verksamhetsberättelse 2021 redovisar pågående arbete och aktiviteter inom ramen för länets forsknings- och 
utvecklingsavtal (FoU) mellan länets fem kommuner och Region Blekinge. Avtalet omfattar kommunens 
socialtjänst och angränsande områden inom hälso- och sjukvård. En viktig uppgift för FoU är att bidra till att 
minska gapet mellan teori och praktik så att länets invånare kan få tillgång till bästa möjliga hälsa, vård och omsorg. 
FoU har bidragit till aktuella utvecklingssatsningar i verksamheterna bland annat genom samordning, 
omvärldsbevakning, kartläggning och utvärdering. Under våren 2021 genomfördes FoU-dialoger med verksamheter 
i kommunerna och med Nära vård i Region Blekinge. Sammanställningen av FoU-dialogerna återfinns 
avslutningsvis i denna rapport. FoU-verksamheten har under 2021 informerat om FoU-arbetet till politiker såsom 
Region Blekinges politiska ledning och ledningen för Karlskrona kommuns äldrenämnd, socialnämnd och 
funktionsstödsnämnd. 
 
Ros Marie rapporterar att året som gått har varit ett annorlunda år, både till följd av pandemin men även på grund 
av det ettåriga avtalet. FoU-enheten ser positivt på att avtalstiden nu är längre. 
 
LSVO beslutar 
 
att        godkänna verksamhetsberättelse FoU-avtalet 2021 
 
 
§ 24 
Mötestid för processråd LSVO 
 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
Gemensamma processer kommer att bli en allt viktigare del av samarbetet inom Samverkan Blekinge och LSVO. 
Processerna ger en ökad tydlighet i hur vi ska samverka och ger ökad effektivitet och kvalitet. I LSVO:s 
ledningssystem anges att LSVO ska vara processråd för gemensamma processer. Processrådet fattar beslut som rör 
samverkan mellan linjefunktionen och processen. Diskussion fördes om mötestid för processråd för de två aktuella 
processerna Trygg och säker utskrivning och Höftledsartros som berör företrädesvis chefer inom äldreområdet. 
Vad gäller Trygg och säker utskrivning behöver en redovisning göras av genomförd granskning samt åtgärder och 
beslut för ökad följsamhet till processen. Processen/vårdförloppet för höftledsartros är ny och behöver ett 
godkännande för etablering (införande).  
 
Gruppen enades om att funktionen processråd ska inkluderas i den ordinarie agendan för LSVO och att den 
ordinarie mötestiden förlängs för att kunna inkludera även dessa frågor.  
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LSVO beslutar 
 
att       processråd ska inkluderas i den ordinarie agendan för LSVO 
 
att       mötestiden för LSVO:s möten förändras till 08.30-12.00 för att kunna inkludera fler ärenden 
 

 
§25 
Uppföljning 
 
Möte om E-hälsostrateg 
Föredragande: Maria Appelskog, Kjell Ivarsson 
Maria Appelskog och Kjell Ivarsson har träffat digitaliseringsdirektör Annelie Ivarsson och önskar återkomma till 
LSVO i mars om hur man kan gå vidare med frågan. Till detta tillfälle bör även digitaliseringsdirektören bjudas in. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att       återkomma med frågan om E-hälsostrateg till LSVO i mars 
 
 
Kontaktperson Inera 
Föredragande: Gunilla Råberg 
Gunilla informerade om att hon fått i uppdrag att anmäla en kontaktperson till Inera. Då information om 
kontaktpersonens uppdrag saknades erbjöd sig ordförande att undersöka frågan och återkomma till LSVO. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att       ordförande undersöker frågan och återkommer till LSVO 
 
 
Överenskommelse om samarbete 
Föredragande: Bodil Sundlöf, Birgitta Ratcovich 
Föredragande har efterfrågat synpunkter på utkastet till överenskommelse om samarbete från ledamöterna i LSVO. 
Det interkommunala forumet tog upp frågan på föregående möte och de enades om att de står bakom de 
synpunkter som har lämnats av Birgitta Ratcovich. Föredragande fick i uppdrag att arbeta in lämnade synpunkter 
och återkomma med ett förslag till överenskommelse som går vidare till politiskt beslut i respektive kommun och i 
regionen  
 
LSVO beslutar 
 
att       föredragande arbetar in lämnade synpunkter och återkommer med ett förslag till 
överenskommelse som går vidare för politiskt beslut i respektive kommun och i regionen 
 
 
§ 26 
Övriga frågor 
 
Rapport vårdplatsläget 
Föredragande: Kjell Ivarsson 
Kjell informerade om att trycket på slutenvårdsplatserna på Blekingesjukhuset är fortsatt högt (25 patienter med 
covid-19) och att det är svårt att hålla vissa vårdcentraler öppna. För att förebygga ökad smittspridning bland 
personalen kommer nuvarande restriktioner med anledning av Covid-19 behållas i regionens verksamhet efter det 
att de nationella restriktionerna tagits bort.  
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Rapport Strategi för hälsa dagen 
Föredragande: Cecilia Grefve-Lang, Annika Mellqvist 
Länsdialogen äger rum den 6 maj kl. 09-15 på Ronneby brunn. Ansatsen för dagen har breddats och målgruppen 
har delvis förändrats till presidier i alla nämnder, folkhälsoråd, direktörer, förvaltningschefer, vissa 
verksamhetschefer och folkhälsostrateger, då man nu arbetar med implementering utifrån RUS. Annika Mellqvist 
ser över möjlig finansiering. 
 
LSVO beslutar 
 
att       Annika Mellqvist ser över möjlig finansiering för strategi för hälsa dagen 
 
 
 
 
 
 
Protokollet ska skickas till 
Diariet 
Ledamöter 
Gunilla Björnsson 
Peter Lilja 
Lars Ericsson 
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