
 
 

 
 

LSVO 
Sammanträdesprotokoll  
2022-05-13 
  
Ärendeförteckning 
 
§49 Godkännande av föredragningslistan  
§50 Föregående sammanträdesprotokoll 
§51 Närsjukvårdsmodellen mobil närvård 
§52 Avvikelsehanteringssystem  
§53 E-hälsosamordnare 
§54 Etablera Barnrättsforum/Regionalt barnrättsnätverk i Blekinge 
§55 Uppdrag psykisk hälsa 
§56 Nära vård 
§57 Kunskapsstyrning i samverkan 
§58 Överenskommelse om samarbete 
§59 Sommarplanering 
§60 Övriga frågor 
a/ Hantering av olika skav 
b/ Regionalt vårdkompetensmöte 
c/ Öka antalet fysiska möten? Utvecklingsdag? 
 
 

Tid och plats: Fredagen den 13 maj 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 
Cecilia Grefve-Lang, förvaltningschef Socialförvaltningen, Karlskrona kommun (del  
av mötet) 
Maria Appelskog, förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen, Ronneby kommun 
Patrik Håkansson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Olofströms kommun (del av 
mötet) 
Martin Åsman, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen, Sölvesborgs kommun 
(del av mötet) 
Tobias Ekblad, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun (del av 
mötet) 
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef Socialförvaltningen, Karlshamns kommun  
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  
Carina Andersson, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
 
 

Frånvarande:  
 
 
 
 
 
 
 

Birgitta Ratcovich, förvaltningschef Socialförvaltningen, Ronneby kommun 
Elina Tyrberg, förvaltningschef, Funktionsstödsförvaltningen, Karlskrona 
kommun 
Annelie Kjellström, förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen, 
Sölvesborgs kommun  
Gunilla Råberg, förvaltningschef Äldreförvaltningen, Karlskrona kommun  
Yvonne Strandh, förvaltningschef kunskapsförvaltningen,  
Karlskrona kommun 
Tomas Ringberg, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Karlshamns  
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Övriga deltagare och 
föredragande:                              
   

Kommun 
Håkan Friberg, medicinsk rådgivare, Hälsovalsavdelningen, Region Blekinge 
Birgitta Friberg, hälso- och sjukvårdschef Specialiserad vård, Region Blekinge  
Maria Arvidsson-Karlsson, hälso- och sjukvårdschef Medicinska 
serviceverksamheter, Region Blekinge 
 
 
Annelie Ivarsson, tf digitaliseringsdirektör, Region Blekinge §53 
Åsa Gyberg-Karlsson, E-hälsostrateg, Region Blekinge, §53 
Lisa Spjuth, handläggare, Länsstyrelsen, §54 
Kristina Borén, regional samordnare uppdrag psykisk hälsa, §55 
Anna Lindeberg, regional samordnare uppdrag psykisk hälsa, §55 
Helene Andersson, utvecklingsstrateg Region Blekinge, §56 
Birgitta Nilsson, FoU-strateg, Region Blekinge, §56 
Peter Adaktusson, projektledare, §56 
 
 

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

 
 
 

Paragrafer:  §49 - §60  
 
 
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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§ 49 
Godkännande av föredragningslista 
Följande frågor anmäldes till punkten övriga frågor:  
a/ Hantering av olika skav (Kjell I) 
b/ Regionalt vårdkompetensmöte (Kjell I) 
c/ Öka antalet fysiska möten? Utvecklingsdag? (Mats W) 
 
LSVO beslutar 
  
att        med tillägg för övriga frågor godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista 
 
 
§ 50 
Föregående sammanträdesprotokoll 
Återkoppling protokoll 2022-04-08:  
§39 SIP-samordnare och processledare LOS har påbörjat arbetet med att ta fram en tidplan för 
framtagandet av SIP-utbildningar samt förslag till hur uppföljning av SIP kan genomföras i länet. 
§40 Samverkansgrupperna genomför utvecklingsdagar där bland annat ett arbete med framtagande av 
indikatorer genomförs. 
§41 Förankring av vårdförlopp Höftledsartros görs i samverkansgrupp att åldras den 13 juni. 
 
LSVO beslutar 
    
att        godkänna för 2022-04-08 upprättat sammanträdesprotokoll 
 
   
§ 51 
Närsjukvårdsmodellen mobil närvård 
Föredragande: Kjell Ivarsson 
 
Kommunernas verksamhetschefer för hälso- och sjukvård har föreslagit att beslutsunderlaget återremitteras till 
projektets referensgrupp för ytterligare beredning innan beslut i LSVO.  
 
 
LSVO beslutar 
 
att      frågan kring Närsjukvårdsmodellen mobil närvård 
återremitteras till projektets referensgrupp 
 
att      frågan lyfts vid LSVO 2 september 
 
 
§ 52 
Avvikelsehanteringssystem 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
 
Inom flera områden har det uppmärksammats ett behov av att bättre kunna överblicka och kommunicera 
avvikelser i samverkan. I dagsläget används olika system vilket gör att kontakter mellan huvudmännen därför sker 
via mail, brev eller liknande. Föredragande lyfter behovet av att se över detta genom att bilda en arbetsgrupp ur 
LSVO. 
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LSVO beslutar 
 
att        en arbetsgrupp bestående av Björn Pettersson, en representant från regionen samt Bodil Sundlöf 
(sammankallande), Carina Andersson och Mats Wennstig påbörjar ett arbete kring avvikelsehantering i 
samverkan 
 
 
§ 53 
E-hälsosamordnare (PPT) 
Föredragande: Maria Appelskog, Kjell Ivarsson, Annelie Ivarsson och Åsa Gyberg-Karlsson 
Föredragande lyfte inledningsvis en bild kring välfärdsutmaningarna vi står inför. Vision e-hälsa 2025 visar på 
viktiga delar av betydelse för den enskilde.  
 
Blekinge behöver enas om en väg framåt för strukturerad samverkan mellan länets kommuner och regionen för att 
kunna stärka arbetet med att samordna, planera och genomföra e-Hälsoinsatser inom vård, omsorg och socialtjänst 
som gynnar länets alla invånare och huvudmän. För en ökad samordning inom e-Hälsoområdet mellan Blekinges 
kommuner och Region Blekinge föreslås tillsättande av en tjänst som Regional e-Hälsosamordnare. 
 
Några exempel på arbetsuppgifter för en e-hälsosamordnare: 

• att utveckla och leda e-hälsoprocesser tillsammans med e-hälsostrateg 
• att vara delaktig i uppbyggnad och implementering av e-hälsostrategier och e-hälsoplaner  
• att vara delaktig i att utveckla, skapa rutiner för uppföljning och sammanställningar av redan 

implementerade satsningar 
• delta/ingå i olika e-hälsonätverk lokalt och nationellt samt omvärldsbevaka frågor inom e-hälsans område 
• samverka med både invånare och kommunens verksamheter för att öka nytta av e-hälsolösningar 
• ingå i regionens e-Hälsoteam 

 
Nästa steg i arbetet är att genomföra en gemensam workshop mellan alla kommuner och Region Blekinge, för att 
fånga behoven i verksamheterna samt tillsammans utforma uppdraget för regional e-hälsosamordnare. 
 
 
LSVO beslutar 
 
att       fatta ett inriktningsbeslut om tillsättning av en tjänst som Regional e-Hälsosamordnare 
 
att       presentationen kring e-hälsosamordnare även görs i de tre samverkansgrupperna 
 
att       föredragande återkommer under hösten med ett slutligt förslag som även inkluderar finansiering 
 
 
§ 54 
Etablera Barnrättsforum/Regionalt barnrättsnätverk i Blekinge (PPT) 
Föredragande: Lisa Spjuth och Carina Andersson 
 
Barnrättsnätverket i Blekinge har funnits sedan hösten 2019 och består av representanter från Länsstyrelsen 
Blekinge, länets fem kommuner, Region Blekinge, Rädda barnen, Cura Individutveckling samt RF-SISU.  
 
Barnrättsnätverket ska bland annat bidra med sin kunskap och erfarenhet till ett förstärkt regionalt barnrättsarbete,  
inkludera och ta till vara på barnens röster och rättigheter, samt uppmärksamma dessa, identifiera utvecklings- och 
fokusområden för det regionala barnrättsarbetet samt skapa förutsättningar för kontinuerlig kompetensutveckling 
och erfarenhetsutbyte. 
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Tankarna kring Barnrättsnätverk har förankrats i Samverkansgrupp Att växa upp. Det finns nu ett behov av att 
förankra nätverket och dess arbete på länsövergripande ledningsnivå. 
 
LSVO beslutar 
 
att        föreslå Regionchefsgruppen att besluta om ett regionalt barnrättsnätverk i Blekinge 
 
att       Barnrättsnätverket rekommenderas att bjuda in LSVO och andra berörda samverkansforum till 
ytterligare information 
 
 
§ 55 
Uppdrag psykisk hälsa (PPT) 
Föredragande: Kristina Borén och Anna Lindeberg 
 
Det har skapats en ny struktur för presentation av handlingsplanen (se PPT). Det återstår att fördela ca 10 miljoner 
och ett förslag på fördelning kommer. Kriterier för att beviljas förlängd finansiering tas fram. Länssamordnarna är 
inbjudna till workshops för samverkansgrupperna ”att växa upp” och ”mitt i livet” kring handlingsplaner för 2022-
23. Mycket fokus just nu på utveckling av struktur, ledning och styrning. En ny kommunikatör är rekryterad och 
intervjuer pågår för rekrytering av den kommunala länssamordnaren. 
 
I det fortsatta arbetet vill länssamordnarna hitta sätt att stärka den ekonomiska kontrollen samt överväga att föreslå 
tillsättandet av styrgrupp för UPH.  
 
LSVO beslutar 
 
att        godkänna handlingsplan 2022 för det länsgemensamma uppdraget inom Uppdrag psykisk hälsa  
 
 
§ 56 
Nära vård 
 
a/Målbild, struktur och färdplan 
Föredragande: Helen Andersson och Birgitta Nilsson 
 
Ett utkast till broschyr med enkel information riktad till både invånare och verksamheter är framtaget. Synpunkter 
på utkastet kan lämnas till Helen eller Birgitta via mail. Helen och Birgitta arbetar vidare med materialet. En tanke 
som lyfts fram är att först testa en färdig broschyr på en mindre grupp innan den sprids i större skala. Även av vikt 
att tänka in alla målgrupper i formulerandet av texten. 
 
LSVO beslutar 
 
att      lägga informationen till protokollet 
 
 
b/Pilotprojekt Karlshamn 
Föredragande: Peter Adaktusson 
 
Pilotprojektet är nu inne i en fas där olika förbättringar ska testas mellan vecka 14 och 24. Det finns en stödgrupp 
som operativt stödjer de olika förbättringsarbetena. Utöver detta finns även en lokal styrgrupp för arbetet. De fyra 
områdena som testas berör Prator, digitala träffar, läkemedel vid hemgång samt kontaktvägar. Förbättringar kan 
redan ses i vissa delar. Efter sommaren planeras att koppla på Sölvesborg och Olofström i projektet. Därefter 
Karlskrona och Ronneby samt övriga kliniker på Blekingesjukhuset i Karlskrona.  
 



  6(8) 

LSVO beslutar 
 
att       lägga informationen till protokollet 
 
 
§ 57 
Kunskapsstyrning i samverkan 
Föredragande: Robert Schelin och Bodil Sundlöf 
 
Det saknas en tydlighet och struktur i hur vi gemensamt ska arbete med de olika vårdförloppen. Enligt SKR finns 
det möjlighet att göra en överenskommelse om ett gemensamt förfaringssätt. Ett ansvar att stödja arbetet kring 
kunskapsstyrning i samverkan ligger även hos RSS i länet. Det uttrycks ett generellt behov av att öka kunskapen om 
kunskapsstyrning och vårdförlopp samt hur dessa delar kan bli integrerade delar i både kommuner och region.  
 
LSVO beslutar 
 
att        bjuda in Mats Bojestig samt Anna Lilja Qvarlander till LSVO i början av hösten för att informera 
om kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård och socialtjänst 
 
att        Kjell Ivarsson tar upp frågan om kunskapsstyrning i samverkan i regionens Kunskapsråd 
 
 
§58 Överenskommelse om samarbete 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
 
Dokumentet ”Överenskommelse om samarbete mellan Region Blekinge och kommunerna i Blekinge kring barn 
och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik, vuxna med psykisk funktionsnedsättning, 
personer med substansberoende och/eller spelberoende om pengar samt samsjuklighet, personer i psykiatrisk 
tvångsvård” är under färdigställande. Föredragande lyfter frågan om vilka som bör skriva under detta dokument. 
Ledamöterna i PSVO presenteras som ett förslag. 
 
 
LSVO beslutar 
 
att       PSVO:s ledamöter föreslås underteckna dokumentet 
 
 
 
§59 Sommarplanering 
Föredragande: Annika Mellqvist 
 
Det planeras för sommarsjukvård likt tidigare år med start vecka 25. Detta innebär att det hålls möte varje tisdag kl 
13.30-14.30. Kallelsen från regionen går via kommunernas MAS-ar som vidarebefordrar till berörda personer. 
Minnesanteckningar skickas ut till deltagarna samt publiceras på externa webben. Totalt har slutenvården fler 
platser denna sommar som jämfört med 2021. Det kommer att hållas en pressträff den 3 juni kl 12.00 där 
kommunerna ges möjlighet att medverka. Föredragande återkommer med mer information kring detta. 
 
 
LSVO beslutar 
 
att       lägga informationen till protokollet 
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§ 60 
Övriga frågor 
 
a/ Hantering av olika skav och hur regionen och kommunerna kan gå mer i takt i 
gemensamma frågor 
Föredragande: Kjell Ivarsson 
 
Kjell ser det angeläget att säkerställa att vi fortsatt ska gå tillsammans, i takt med varandra. LSVO har 
haft en positiv utveckling i dialogen, inte minst genom utvecklingsdagarna i Bräkne- Hoby. Utifrån 
senaste mötet med LSVO känner han en viss oro för att hamna i ett ”vi och dom”. Vårdförlopp 
höftledsartros blev ett exempel där region och kommuner inte var i takt med varandra. Regionen har 
ett ansvar för att förankra och skapa delaktighet. Det är av vikt att snabbt kommunicera när något 
inte känns eller är oklart. 
 
Torill SM lyfter fram att kommunerna har olika förutsättningar beroende på storlek och resurser. 
Kommunerna behöver mer vara ”ett”. Torill ser ett ökat behov av beredning i samverkansgrupperna 
för att lättare kunna ta beslut i LSVO och därmed öka effektiviteten. Torill nämner också att 
kommunerna i Blekinge satsar mindre på RSS än andra regioner, vilket kan påverka samarbetet 
mellan kommunerna i Blekinge 
 
Maria A beskriver att det finns en känslighet - att regionen kan upplevas lite som ”storebror” som 
driver många satsningar. Kommunerna behöver förbättra sin dialog kring aktuella frågor internt i 
respektive kommun men även kommunerna emellan. Viktigt att det finns plats i LSVO:s agenda för 
att hantera skav som kan uppkomma.  
 
Cecilia GL beskriver att skav finns inom flera områden utöver äldreområdet , som t.ex. mellan 
socialtjänsten och BUP och socialtjänsten och vuxenpsykiatrin. Patrik H bekräftar vikten av att 
kommunerna mer behöver göra lika men samtidigt att kommunerna har olika förutsättningar. Björn 
P ser det angeläget med förbättrad kommunikation med system som ger möjlighet att överblicka 
ärenden utvecklas. Annika M funderar om kommunerna kan hitta fler former för samverkan kring 
olika funktioner. 
 
Några ytterligare frågeställningar som behöver klargöras för att optimera beredningen av ärenden: 

• Vilket ansvar har beredningsgruppens för att släppa fram olika delar för beslut? 
• Hur kan det säkras upp att ärenden är färdigberedda innan de lyfts för beslut i LSVO? 
• Vilken roll kan beredningsgruppen ha för att sortera och filtrera? 
• Vad innebär ett utvidgat uppdrag för beredningsgruppen avseende tidsåtgång för gruppens 

arbete?  
• Vilken tid före kommande möte behöver ärenden vara färdigberedda för att möjliggöra 

beredningsgruppens arbete? 
 
LSVO beslutar 
 
att       ge beredningsgruppen i uppdrag att bedöma och besluta om ett ärende är tillräckligt 
berett och förankrat för att tas upp för ställningstagande i LSVO  
 
att        ge beredningsgruppen mandat att ta erforderliga kontakter i kommunerna och 
regionen för att kunna bedöma och besluta om ärendet kan tas upp för ställningstagande till 
LSVO 
 
att        ge beredningsgruppen mandat att begära erforderliga beslutsunderlag minst 3 veckor 
före LSVO:s kommande möte 
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b/ Regionalt vårdkompetensmöte 
Föredragande: Kjell Ivarsson 
Föredragande informerar om att möte med Regionala vårdkompetensrådet har hållits. Kjell föreslår 
att André Jönsson, Lisa Skär och Kjell I ger en rapport kring mötet vid LSVO 3 juni. 
 
LSVO beslutar 
 
att       bjuda in André Jönsson och Lisa Skär till LSVO:s möte 3 juni 
 
 
c/ Öka antalet fysiska möten? Utvecklingsdag? 
Frågan bordläggs och tas upp vid LSVO 3 juni 
 
 
 
 
 
Protokollet ska skickas till 
Diariet 
Ledamöter 
Gunilla Björnsson 
Peter Lilja 
Lars Ericsson 
 
 
 
 

 
 
                                
 
 

 


