
 
 

 
 

LSVO 
Sammanträdesprotokoll  
2022-04-08 
  
Ärendeförteckning 
 
§37 Godkännande av föredragningslistan  
§38 Föregående sammanträdesprotokoll 
§39 Länsgemensam SIP-utbildning 
§40 Verksamhetsplan LSVO 
§41 Presentation av höftledsartrosvårdförloppet 
§42 Förändrad usk-utbildning 
§43 Uppdrag psykisk hälsa - suicidprevention 
§44 Uppdrag psykisk hälsa - redovisning till SKR 2021 års medel 
§45 Uppföljning 
§46 Nära vård 
§47 Behov av LSVO i maj? 
§48 Övriga frågor 
 
 

Tid och plats: Fredagen den 8 april 2022 kl. 13.00 – 16.00, via Teams 
   
Närvarande ledamöter: 
Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bodil Sundlöf, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
Robert Schelin, förvaltningschef Socialförvaltningen, Olofströms kommun 
Patrik Håkansson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Olofströms kommun  
Elina Tyrberg, förvaltningschef, Funktionsstödsförvaltningen, Karlskrona kommun 
Cecilia Grefve-Lang, förvaltningschef Socialförvaltningen, Karlskrona kommun (del  
av mötet) 
Martin Åsman, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen, Sölvesborgs kommun 
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef Socialförvaltningen, Karlshamns kommun  
Annelie Kjellström, förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen, Sölvesborgs 
kommun  
Håkan Friberg, medicinsk rådgivare, Hälsovalsavdelningen, Region Blekinge 
Birgitta Friberg, hälso- och sjukvårdschef Specialiserad vård, Region Blekinge  
Björn Petersson, förvaltningschef Arbete- och välfärdsförvaltningen, Sölvesborgs 
kommun 
Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Blekinge (del av mötet) 
Annika Mellqvist, hälso- och sjukvårdschef Nära vård, Region Blekinge  
 
 

Frånvarande:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Appelskog, förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen, Ronneby 
kommun 
Birgitta Ratcovich, förvaltningschef Socialförvaltningen, Ronneby kommun 
Gunilla Råberg, förvaltningschef Äldreförvaltningen, Karlskrona kommun  
Tobias Ekblad, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun 
Yvonne Strandh, förvaltningschef kunskapsförvaltningen,  
Karlskrona kommun 
Tomas Ringberg, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Karlshamns  
Kommun 
Maria Arvidsson-Karlsson, hälso- och sjukvårdschef Medicinska 
serviceverksamheter, Region Blekinge 
Carina Andersson, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
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Övriga deltagare och 
föredragande:                              
   

 
 
Sandra Johansson, processledare LOS, §39 
Camilla Söderling, SIP-samordnare Sölvesborg, §39 
Maria Lindberg, SIP-samordnare Karlskrona, §39 
Tomas Ericsson, verksamhetschef ortopedkliniken, §41 
Marcus Bencker, avdelningschef Ronneby och Karlshamns Rehabiliterings- 
center, §41 
Jessica Ulvtorp, praktiksamordnare Region Blekinge, §42 
Maria Olsson-Aasen, rektor vuxenutbildningen Karlshamn, §42 
Jackie Yates, regional samordnare suicidprevention, §43 
Kristina Borén, regional samordnare uppdrag psykisk hälsa, §43 
Anna Lindeberg, regional samordnare uppdrag psykisk hälsa, §43 
Helene Andersson, utvecklingsstrateg Region Blekinge, §45 
Peter Adaktusson, projektledare, §45 
 
 

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

 
 
 

Paragrafer:  §37 - §48  
 
 
Underskrifter:  

  

  
…………………………………………….. 
Bodil Sundlöf, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
Ordförande 
 
 
 
……………………………… 
Mats Wennstig, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
Sekreterare 
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§ 37 
Godkännande av föredragningslista  
Följande frågor anmäldes till punkten övriga frågor:  

a) Närsjukvårdsmodellen (Annika M) 
b) E-meetings (Bodil/Mats) 
c) Underskrifter av Överenskommelse om samarbete (Bodil S) 
d) Sommarplanering (Birgitta F) 

 
LSVO beslutar 
  
att        med tillägg för övriga frågor godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista 
 
 
§ 38 
Föregående sammanträdesprotokoll 
Återkoppling protokoll 2022-03-04:  
§35 Det är nu klart att folkhälsostrategerna i Sölvesborg och Karlshamn kan medverka i arbetsgrupp 
suicidprevention 
 
LSVO beslutar 
    
att        godkänna för 2022-03-04 upprättat sammanträdesprotokoll 
 
   
§ 39 
Länsgemensam SIP-utbildning (PPT) 
Föredragande: Sandra Johansson, Camilla Söderling och Maria Lindberg 
 
Ett förslag till ett länsgemensamt SIP-utbildningsupplägg har presenterats vid tidigare möten. SIP-samordnare UPH 
och processledare LOS gav en kompletterande gemensam beskrivning av GAP-analyser, kartläggningar och 
liknande som gjorts kring SIP i Blekinge. Dessa har visat att det finns en osäkerhet och varierad kunskap kring SIP 
hos olika professioner och verksamheter samt olika bilder av hur och när SIP ska genomföras. Det har även 
framkommit att följsamhet till framtagna rutiner varierar. Fram till slutet av 2019 fanns en länsövergripande 
samordning av SIP-arbetet i länet. Efterhand har det blivit tydligt att denna funktion behöver återskapas i syfte att 
hålla samman arbetet med länsgemensamma dokument, rutiner, verktyg etc. 
 
 
LSVO beslutar 
 
att      använda framtaget upplägg för SIP-utbildning 
 
att      formandet av målgruppsanpassad länsgemensam utbildning samt översyn av befintligt stödmaterial 
med koppling till LOS görs av processledare LOS 
 
att      formandet av målgruppsanpassad länsgemensam utbildning samt översyn av befintligt stödmaterial 
för områdena barn och unga samt vuxna görs gemensamt av länets lokala SIP-samordnare 
 
att      utbildningsdelen för SIP-stödjare testas och utvärderas i mindre skala (ca 10-12 deltagare från olika 
verksamheter) 
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att      ge länssamordnarna inom UPH i uppdrag att ta fram ett förslag till utformande av 
länsövergripande funktion i SIP-arbetet   
 
att      ge länets SIP-samordnare och processledare LOS i uppdrag att ta fram en tidplan för framtagandet 
av SIP-utbildningar samt förslag till hur uppföljning av SIP kan genomföras i länet.  
 
 
§ 40 
Verksamhetsplan LSVO (PPT) 
Föredragande: Helene Andersson, Birgitta Nilsson och Bodil Sundlöf 
 
Ett utkast till verksamhetsplan för LSVO togs fram till förra mötet. Utifrån inkomna synpunkter behöver 
verksamhetsplanen vidareutvecklas och breddas. Indikatorer behöver bearbetas mer och spegla hela LSVO:s 
verksamhetsområde. De indikatorer som redan rapporteras bör väljas i första hand med en motivering samt 
definition av målvärde för respektive indikator. Indikatorer för nära vård väljs för verksamheter i regionen och 
kommunerna som påverkar varandra.  
 
 
LSVO beslutar 
 
att        samverkansgrupperna får i uppdrag att vardera föreslå 5-10 indikatorer med målvärden samt 
motivering. Indikatorerna ska omfatta omställning till nära vård, psykisk hälsa och kunskapsstyrning 
 
att        samordnare nära vård föreslår övergripande indikatorer för nära vård som kopplas till färdplanen 
 
att        förslag till indikatorer enligt ovan presenteras vid LSVO den 3 juni 
 
 
§ 41 
Presentation av vårdförloppet höftledsartros (PPT) 
Föredragande: Tomas Ericsson, Marcus Bencker, Robert Schelin och Cecilia Grefve-Lang 
 
Föredragande gav en övergripande beskrivning av vårdförloppet som involverar både regionens och kommunernas 
hälso- och sjukvård. Vissa delar i processen bedöms påverka kommunernas fysioterapeuter och 
omvårdnadspersonal i ordinärt och särskilt boende. I lokal arbetsgrupp LAG/processteam har kommunerna 
representerats av två fysioterapeuter från Ronneby respektive Karlshamn. I diskussionen framkommer att 
information kring processen och de förändringar som föreslås inte har nått ut till alla berörda chefsled i 
kommunerna.  
 
Vidare diskuterades att det behöver tas fram former för hur kommande vårdlopp ska hanteras i LSVO:s 
ledningssystem. 
 
LSVO beslutar 
 
att       godkänna Vårdförloppet Höftledsartros del 1 enligt bifogade processdokument 
Processbeskrivning, Processkarta, Processmål, Handlingsplan för förbättringsarbete och Etableringsplan 
daterade 2021-12-09. 
 
att       vårdförloppet Höftledsartros del 1 tas upp i Samverkansgrupp Att åldras i syfte att förankra och 
vid behov förtydliga den beslutade etableringsplanen för etablering i kommunerna. Arbetet görs i nära 
samarbete med den lokala arbetsgruppen som ansvarar för framtagandet av etableringsplanen 
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§ 42 
Förändrad usk-utbildning (PPT) 
Föredragande: Jessica Ulvtorp och Maria Olsson-Aasen 
 
En ny utbildningsplan för undersköterskeutbildningen infördes 210701 som innebär ett utökat behov av praktik 
(APL). Idag finns inget gemensamt forum för samverkan mellan arbetsgivare och undersköterskeutbildningarna i 
Blekinge. Det finns därför ett behov av att inrätta ett länsgemensamt APL-råd som tillsammans kan arbeta för 
kompetensförsörjning av välutbildade undersköterskor.  
 
Vidare informerades om att Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommun har ställt sig bakom inrättande av 
vård- och omsorgscollege. Det är i dagsläget oklart vad detta innebär för Sölvesborg och Olofströms kommuner. 
 
LSVO beslutar 
 
att        inrätta ett länsgemensamt APL-råd för samverkan mellan undersköterskeutbildningarna och 
arbetsgivarna.  
 
att       APL-rådets uppdrag är att besluta om kvalitetsutveckling, fördelning av praktikplatser och andra 
utbildningsfrågor rörande undersköterskeutbildningen och praktik.  
 
att        förvaltningschef eller motsvarande får i uppdrag att säkerställa att APL-rådet bemannas enligt 
nedan 
 
att        respektive undersköterskeutbildning får i uppdrag att utse en person som ska ingå i APL-rådet, 
som har beslutsmandat rörande utbildningarnas åtaganden. Förslagsvis rektor eller av rektorn annan 
utsedd företrädare 
 
att        respektive arbetsgivare får i uppdrag att utse max två personer som ska ingå i APL-rådet, som har 
beslutsmandat rörande arbetsgivarnas åtaganden. Förslagsvis praktiksamordnare och 
verksamhetsföreträdare inom HR, utbildning eller vårdverksamhet. 
 
att        frågan om fortsatt APL-råd tas upp i LSVO om vård- och omsorgscollege inrättas i länet 
 
 
§ 43 
Uppdrag psykisk hälsa – suicidprevention (PPT) 
Föredragande: Jackie Yates 
 
Personal inom ambulans och räddningstjänst har utbildats till AOSP-instruktörer. Dessa har i sin tur utbildat 
personal inom olika verksamheter och ytterligare utbildningar planeras. Instruktörerna ser ett värde i att fördjupa 
sina kunskaper genom att genomföra en grundutbildning i psykiska besvär och sjukdom.  
 
LSVO beslutar 
 
att        utbildade AOSP instruktörer inom ambulans och Räddningstjänst genomför 
instruktörsutbildningen - Grundutbildning psykiska besvär och sjukdom. 
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att        rekommendera regiondirektören att fördela stimulansmedel inom ramen för överenskommelsen 
”Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention” för 2022 gällande kostnader för utbildning 
för AOSP-instruktörer uppgående till ca 100 000 kr 
 
att        utbetalning därefter görs till Region Blekinge genom avkontering från aktivitetskod 964 
 
 
§ 44 
Uppdrag psykisk hälsa – redovisning till SKR 2021 års medel (PPT) 
Föredragande: Kristina Borén och Anna Lindeberg 
 
Föredragande presenterade redovisningen av 2021 års medel som gjorts till SKR, Socialstyrelsen och 
Folkhälsomyndigheten med en beskrivning av genomförda insatser. 
 
LSVO beslutar 
 
att        godkänna redovisningen av Uppdrag psykisk hälsa 2021 
 
 
§ 45 
Uppföljning 
 
E-hälsosamordnare 
Föredragande: Kjell Ivarsson 
 
Vid kommande möte med LSVO kommer punkter att tas upp kring Handlingsplan e-hälsa Region Blekinge, 
Nationell e-hälsa samt förslag till inrättande av tjänst som e-hälsosamordnare. Till det mötet inbjuds Annelie 
Ivarsson, digitaliseringsdirektör och Åsa Gyberg-Karlsson, e-hälsostrateg. 
 
LSVO beslutar 
 
att        lägga informationen till protokollet 
 
 
§46 Nära vård 
 
Målbild, struktur och färdplan (PPT) 
Föredragande: Helen Andersson och Birgitta Nilsson 
 
Nära vård är ett av områdena som integreras i LSVO:s verksamhetsplan. Föredragande gav en bild av tidplan för 
det fortsatta arbetet med att ta fram en gemensam målbild för omställningen samt en struktur för hur 
omställningen ska utvecklas och följas upp. Nästa steg är att forma denna målbild och gemensamma färdplan. 
Vidare behöver det tas fram en handlingsplan för region respektive kommuner samt en länsgemensam 
handlingsplan via de tre samverkansgrupperna.  
 
 
Primärvårdskonferens 2022 
Länk till utbildningen är utskickad via kallelsen till dagens möte 
 
 
Pilotprojekt Karlshamn (PPT) 
Föredragande: Peter Adaktusson 
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Föredragande informerade om att pilotprojektet nu har gått in i en testfas. Det sker tester inom områdena Prator, 
Kontaktvägar,  Läkemedel/apodos  och Digitala träffar. En första utvärdering ska göras före sommaren. 
 
LSVO beslutar 
 
att       ett förslag till målbild, struktur och färdplan presenteras vid LSVO 3 juni  
 
att      lägga informationen om Primärvårdskonferens och Pilotprojekt Karlshamn till protokollet    
 
 
 
§47 Behov av LSVO i maj? 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
 
Eftersom LSVO:s mötestid utgår den 6 maj då Strategi för hälsa-dagen arrangeras, föreslås ett extra LSVO den 13 
maj. 
 
 
LSVO beslutar 
 
att       extra LSVO hålls den 13 maj kl 13.00-16.00 
 
 
§ 48 
Övriga frågor 
 

a. Närsjukvårdsmodellen (Annika M): Tas upp på LSVO 13 maj 
b. E-meetings (Bodil/Mats): Tas upp på LSVO 13 maj 
c. Underskrifter av Överenskommelse om samarbete (Bodil S): Tas upp på LSVO 13 maj 
d. Sommarplanering (Birgitta F): Tas upp på LSVO 13 maj 

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