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Gunilla Månsson, Hälso- och sjukvårdsstrateg (sekreterare)  
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Hannes Kohnke, ordförande primärvårdsrådet   
Karin Nedfors, tf avdelningschef utvecklingsavdelningen  
Annika Mellqvist, hälso- och sjukvårdschef nära vård  
Birgitta Friberg, hälso- och sjukvårdschef specialiserad vård 
Maria Arvidsson Karlsson, hälso- och sjukvårdschef medicinsk service   
 
Frånvarande: 
Anna Janson, ordförande i läkemedelskommittén  
Peter Valverius, Chefläkare  
Anna Hedlund, Medicinska Ansvarig Sjuksköterska, Karlskrona kommun  
Boel Bingström Karlsson, chefssjuksköterska  
Carina Eriksson, tandvårdsstrateg   
 
Adj. Bodil Sundlöf, hälso- och sjukvårdsstrateg, projektledare processorienterat arbetssätt  
  
Ordförande: Kjell Ivarsson  
Sekreterare: Gunilla Månsson  
___________________________________________________________________________  
  
Ärendeförteckning:  

1. Välkomna   
2. Föregående minnesanteckningar 
3. Nuläge: Kunskapsstyrning, Processorientering, Rapport från RPO ordförande möte, 

Remisser. 
4. Område för dialog och utveckling: Förvaltningschefens dialog, Revidering 

processorganisation för HSF, Samarbetsyta samt extern webb för kunskapsstyrning. 
5. Beslut: Nominering representanter RSG, Nominering LPO, Nominering LAG, 

Nominering processteam Cancerrehab, Uppdragsbeskrivningar LPO, LAG, 
Nomineringsblankett. 

6. Nästa möte 
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1. Välkomna /Incheckning  
Kjell hälsar välkomna tillsammans med en information om vårdplatsläget och 
bemanning utifrån konsekvenser av covidsituationen. Stabsläge Sedan 211207.  
Mötesdeltagarna till dagens möte ansluter successivt under första timmen pga 
det ansträngda läget, varför vi omprioriterar i dagens agenda. 

 
2. Föregående minnesanteckningar  

Inget att tillägga. 
 

3. Nuläge   
 
3.1 Kunskapsstyrning, Håkan presenterar, se ppt  

 
Vårdförloppen: 
Vi ligger efter i tidsplanen. Bemanningen av de olika grupperingarna är 
en fortsatt stor utmaning men pågår och prioriteras. 
Fortsatt fokus även på kommunikation till cheferna, skapa 
patientbibliotek samt få klar samarbetsytan. 

 
Rapport från möte med RPO ordförande den 26/11. 
 
Remissrunda November 

 
 
3.2 Processorienteringen, Bodil presenterar  

 
Revidering av processorganisation HSF, se separat dokument. 

 
Rådet beslutar: 
Att  dokumentet processorganisation skickas ut till rådet för påsyn, för 

beslut nästkommande Kunskapsråd. 
 
 Bodil ställer frågan till Kunskapsrådet om vi kan pröva att använda 

patientföreningar utifrån att få till patientmedverkan i Vårdförlopp och 
övriga processer.   

 
Rådet beslutar: 
Att  I väntan på ett långsiktigt beslut  i att etablera samskapande/ 

patient/levande bibliotek, utforska möjligheten att använda 
patientföreningarna i ett första steg att göra invånarna delaktiga. 

 
Att Samordnare för kunskapsstyrningen tillsammans med projektledare för 

processorienteringen med stöd av Inga-Lisa Apelman och Mia Dreier 
som har tidigare erfarenhet i frågan, får i uppdrag att ta fram ett 
underlag/förutsättningar för att kunna använda patientföreningar i ett 
första steg att få med patient/ anhöriga i Kunskapsstyrningens PSV och 
andra processer.  
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4. Dialog och utveckling 

 
4.1  Förvaltningschefens dialog: 

Det ansträngda läget samt uppmaning till att vara kreativa och leta 
synergieffekter för att möta utmaningen i att bemanna LPO/LAG med 
kompetens, sammanfattar Kjells samtal i dagens möte. 

  
4.2 Samarbetsyta samt externwebben för Kunskapsstyrning 

Gunilla presenterar samarbetsytans utformning och innehåll. 
Huvudsidan är öppen och tillgänglig för samtliga i Region Blekinge 
samt Hälsovalet. HSF samt ytterligare medarbetare som är involverade i 
Kunskapsstyrningens arbete samt alla deltagare i LPO samt LAG  
kommer att få tillgång till till samarbetsytans underwebbplatser som är 
kopplade till LPO/LAG och LSG arbetet. 
På externa webben under för vårdgivaren finns nu en sida för 
Kunskapsstyrningen, där även mötesanteckningarna för Kunskapsrådet 
kommer att ligga. 
Arbete pågår med att ge Kommunernas representanter möjlighet att ta 
del av samarbetsytan. 

 
5. Beslutsärende 
 
5.1.      Nominering Repr. RSG strukturerad vårdinformation 

Per Johansson, är nominerad och anses formellt utsedd av 
Kunskapsrådet. 

            5.2.      Nominering LPO 
Ordförande LPO, Lung- och allergi:  Adam Ilic är nominerad och anses 
formellt utsedd av Kunskapsrådet. 
Deltagare LPO Psykisk hälsa:  Marie Söderström är nominerad och 
anses formellt utsedd av Kunskapsrådet. 

            5.3.       Nominering och beslut av LAG Kritisk Benischemi, skjuts till 
arbetsutskottet den 9/12. 

            5.4.      Nominering Processteam Cancer rehab 
Kunskapsrådet godkänner Processteamet. Hannes Kohnke bistår 
processledare Mia Dreier i att få till den sista rekryteringen av en 
representant från primärvården. 

5.5.     Uppdragsbeskrivning LPO/ LAG samt nomineringsblankett 
Gunilla presenterar, dokumenten skickas ut för påsyn av kunskapsrådet 
för formellt beslut nästkommande kunskapsråd. 

 
 

6. Avslut av dagens möte, Nästa möte. 
 
Kjell avslutar mötet med en ödmjukt tilltro till det arbete vi gör och det tänk vi har framåt. 

 Nästa möte: 15/2 kl 13.30-15.30 
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