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Närvarande ledamöter: 
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Bodil Sundlöf, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen, 
Karlshamns kommun  
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kommun  
Tobias Ekblad, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Ronneby 
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Martin Åsman, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen, 
Sölvesborgs kommun 
Robert Schelin, förvaltningschef Socialförvaltningen, Olofströms kommun 
Maria Appelskog, förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen, 
Ronneby kommun 
Gunilla Råberg, förvaltningschef Äldreförvaltningen, Karlskrona kommun 
Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Blekinge 
Maria Arvidsson-Karlsson, hälso- och sjukvårdschef Medicinska 
serviceverksamheter, Region Blekinge 
Håkan Friberg, medicinsk rådgivare, Hälsovalsavdelningen, Region Blekinge 
Birgitta Friberg, hälso- och sjukvårdschef Specialiserad vård, Region 
Blekinge 
Annika Mellqvist, tf hälso- och sjukvårdschef Nära vård, Region Blekinge 
Carina Andersson, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
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Frånvarande:  
   

Patrik Håkansson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Olofströms 
kommun  
Thomas Svensson, förvaltningschef Arbete och välfärd, Karlshamns 
kommun  
Elina Tyrberg, förvaltningschef, Funktionsstödsförvaltningen, Karlskrona 
kommun 
Cecilia Grefve-Lang, förvaltningschef Socialförvaltningen, Karlskrona  
kommun 
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§ 91 
Godkännande av föredragningslista  
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
  

att        med tillägg under övriga frågor godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista  
 
 

§ 92 
Föregående sammanträdesprotokoll  
Återkoppling protokoll 2021-03-05 samt 2021-03-10: 
§ 78 LSVO:s ledningssystem – Representation samverkansgrupper –TSI-gruppen uppger att de inte 
informerats om att representationen i Samverkansgrupp Barn och Unga har ändrats. Patrik Håkansson 
kommer ha direktkontakt med BUP kring vikten av att de har kontakt med alla skolor. 
§88 Återkoppling ”Trygg och säker utskrivning” – Analysgrupp för Trygg och säker utskrivning har tagit fram 
en arbetsmodell vilken kommer att testas i Karlshamn. Arbetet kommer hanteras inom Samverkansgrupp 
Äldre vilken kommer återkoppla till LSVO. 
  

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
    

att        godkänna för 2021-03-05 samt för 2021-03-10 upprättade 

sammanträdesprotokoll.  
 
 

§ 93 
Regionens program och projekt kring processorientering  
Föredragande: Fredrik Brockhagen och Bodil Sundlöf 
Föredragande informerar om processorientering samt fördelarna och utmaningarna med detta arbetssätt samt 
hur långt Region Blekinge har kommit i arbetet med att införa processorienterade arbetssätt.  
Många processer måste ske i samverkan mellan region och kommuner och för dessa gemensamma processer 
finns det behov av att utse processägare (en för regionen och en för kommunerna). Viktigt att arbetet med 
gemensamma processer sker genom samverkansgrupperna. 
 

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
    

att        lägga informationen till protokollet. 

 

 
§ 94  
Hälsa, lärande och trygghet. Samverkan för tidigt stöd till barn och deras familjer  
Föredragande: Nanna Forsgren Region Västerbotten och Jesper Björnson, Karlskrona kommun 
Karlskrona kommun introducerar punkten med att kommunen arbetar intensivt med Tidiga 
Samordnade Insatser (TSI) för barn och unga. I sitt arbete har de uppmärksammat 
Västerbottens arbete med TSI. 
 
Västerbotten har en strukturerad samverkansmodell – Hälsa, Lärande och Trygghet (HTL) för 
att tidigt kunna ge stöd till barn och deras familjer. HTL-samverkan sker mellan 
förskola/skola/elevhälsa/hälsocentral och har visat sig ha en hög nyttoeffekt för barn och 
unga samt deras familjer, men har även visat sig spara tid och förbättra arbetsmiljön för 
medverkande samverkansparter. Mer information kring HLT-samverkansmodell återfinns på 
HLT - Hälsa, Lärande och Trygghet (regionvasterbotten.se) 
 
 
 

https://www.regionvasterbotten.se/folkhalsa/psykisk-halsa/hlt-halsa-larande-och-trygghet
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LSVO:s ledningsgrupp beslutar 

 
att        samverkansgrupp Barn och Unga ska undersöka HLT- samverkansmodell 

närmre samt lämna förslag på hur en liknande modell skulle kunna se ut och implementeras i 

Blekinge.   

   
§ 95 
VFU sjuksköterskeprogrammet BTH – Återkoppling möte med BTH  
Föredragande: Kjell Ivarsson, Maria Appelskog, Annelie Kjellström och Suzana Selan 
Föredragande informerar om att ett första möte genomfördes med Lisa Skär (BTH) men att detta möte 
främst fokuserade på hur samverkan mellan BTH, regionen och kommunerna skulle kunna förbättras. 
Samverkan i VFU-rådet bör ske oftare än en gång per termin och samverkan ska ske genom dialog och inte 
som idag att BTH endast informera om vilka förändringar som har beslutats. 
 
Regionens och kommunernas representanter i VFU-rådet visade sig inte vara nöjda med resultatet av mötet 
med BTH, större fokus behövde läggas på studentantal samt fördelning gällande VFU.  
 
Föredragande bjöd därför in Lisa Skär till ännu ett möte, vid vilket hon emellertid inte kunde medverka. 
Föredragande diskuterade ärendet utan Lisa Skär och framkom till att LSVO föreslås besluta om samt 
informera BTH om att  
 

• regionen och de fem kommunerna under rådande omständigheter inte kommer kunna garantera att 
VFU-plats kan erbjudas alla studenter om BTH ökar intaget av studenter från 88 till 100 per termin 

• regionens och kommunernas representanter i VFU-rådet snarast ska ta fram ett nytt förslag på 
fördelningsnyckel (eller liknande) mellan region och kommuner gällande VFU-platser   

• LSVO:s ledningsgrupp ger regionens och kommunernas representanter i VFU-rådet mandat att 
besluta i VFU-frågor som rör kvalitetsutveckling, dimensionering, innehåll i olika 
utbildningsprogram/kurser, fördelning av praktikplatser, tidsmässig förläggning mm. 

• Kjell Ivarsson, Maria Appelskog, Annelie Kjellström och Suzana Selan träffar regionens och 
kommunernas representanter i VFU-rådet den 19/4 för att överlämna beslutsmandat  

• Kjell Ivarsson, Maria Appelskog, Annelie Kjellström och Suzana Selan kommer den 19/4 även föra 
dialog med VFU-rådet kring vilken tidsram VFU-gruppen tror sig behöva för att kunna genomföra 
ett uppdrag att, i dialogsamverkan med BTH, vidareutveckla VFU så att fler studenter framgent ska 
kunna tas emot på VFU. 

 

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 

 

att        godkänna föredragarnas förslag till beslut enligt punkterna ovan. 
 

 att        informera BTH om fattade beslut genom utskick av beslutspunkter till Lisa Skär. 

 
 

§ 96 
LSVO:s ledningssystem – Återkoppling representation samverkansgrupper, Beslut? 
 

• Tandvården representerade i LSVO och samverkansgrupperna – representanter från tandvården 
föreslås adjungeras in till LSVO och samverkansgrupperna när frågor vilka berör tandvården 
behandlas. Tandvården föreslås bjudas in till LSVO och samverkansgrupperna för att synliggöra vilka 
olika beröringspunkter tandvården ser att de har med övriga samverkansparter. 

• Eftersom Centrala BHV-teamet är en ledningsfunktion för BHV i Blekinge förslås BHV-samordnare 
ingå som representant i samverkansgrupp Barn och Unga.  

• Beredningsgruppen föreslås ska träffas ca 30 min/månad för att besluta kring vilka av inkomna 
ärenden som ska gå till LSVO och vilka ärenden som ska gå till/beredas i samverkansgrupperna. 
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Utöver sammankallande i samverkansgrupperna kommer Robert Schelin ingå i beredningsgruppen 
för kommunernas räkning. Regionen återkopplar snarast till ordförande om vem som blir regionens 
representant i beredningsgruppen. 

• En digital baseline-enkät för att följa upp målet ”God samverkan” föreslås ska skickas ut till 
representanter i LSVO samt i samverkansgrupperna. 

 

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        godkänna förslag till ledningssystem Samverkan Blekinge, Version 1.0 

 

§ 97 
FoU-avtal 2022 – Bilda arbetsgrupp 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
Nuvarande FoU-avtal går ut vid årsskiftet och avtalet behöver därför ses över och skrivas om.  FoU-
verksamheten har f.n. vakanser och det finns svårigheter att rekrytera ny personal inom ramen för ett 
ettårsavtal. Hanteringen av det ekonomiska överskott som uppstått p.g.a. vakanser diskuteras nu på 
direktörsnivå och besked väntas inom kort.  
 
Med anledning av rekryteringssvårigheter vid korta avtal är det viktigt att det nya avtalet skrivs på längre tid än 
ett år. Det är också viktigt att det nya FoU-avtalet bättre stödjer utvärderingen av omställningsarbetet mot 
Nära vård. Ett första utkast av nytt FoU-avtal behöver diskuteras redan vid nästa LSVO-möte i maj så att det 
kan beslutas senast vid LSVO-mötet i juni 2021.  
 

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        Mats Wennstig sammankallar Kjell Ivarsson och Torill Skaar Magnusson för att ta fram ett 

första utkast till FoU-avtal inför nästa LSVO-möte 210507 
 
 

§ 98 
Införande av NCS BoS för Klinisk kemi  
Föredragande: Cathrine Yankoulofski och Simona Michelsberg 
Klinisk Kemi kommer den 1/6 2021 införa en förändrad process för att säkerställa en säkrare och snabbare 
provhantering. Då även kommunerna påverkas har de involverats i framtagandet av hur provhantering 
behöver ske i kommunerna. Av föreslagna alternativ för hur kommunen ska hantera provtagning from 1/6 
anser kommunerna att endast alternativ 2 (se bifogad beskrivning) är acceptabel. Simona Michelsberg 
kommer ha ett digitaliseringsmöte tillsammans med kommunrepresentanter den 13/4. Vid detta möte 
kommer möjligheten att använda bärbara datorer istället för mobiltelefoner vid provhantering utredas. 
Simona Michelsberg återkopplar inför nästa LSVO-möte kring utredningens resultat samt om implementation 
av provhantering med hjälp av bärbara datorer är genomförbart 1/6 2021.  
 

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 

att       frågan bordläggs och återremitteras för nytt möte med kommunerna. Frågan tas upp igen vid 
LSVO 210507 
 
 
§99  
Samverkan kring Läkarbilen  
Föredragande: Kjell Ivarsson 
 

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 

att       skjuta upp ärendet till LSVO-mötet 210507 
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§ 100 
Övriga frågor 
a/ Behov av extra LSVO 
 

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 

att       skjuta upp ärendet till LSVO-mötet 210507 
 
b/ Mötesplan hösten -21 
Förslag på mötesplan utskickades inför dagens möte 
 

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 

att        ta upp frågan för formellt beslut 210507 
 
c/ Ökad samverkan pga. brist på fysioterapeuter 
Föredragande: Ann-Sofie Holgersson och Annika Mellquist 
Regionen lider akut brist på fysioterapeuter (ca en tredjedel av behovet finns kvar). Stor risk föreligger att 
patienter med akut behov av fysioterapeut inte blir bedömd/behandlad enligt behov. Kommunerna har också 
brist på fysioterapeuter. Kan vi öka samverkan på något sätt för att säkerställa att patienternas behov 
säkerställs? Hur kan vi använda oss av Rätt använd kompetens (RAK) så att en fysioterapeut enbart används till 
arbetsuppgifter som kräver fysioterapeutens kompetens och på så sätt minska bristen? Utifrån 
fysioterapeutens bedömning av hur en patient behöver träna kan t.ex. en gymnastassistent/undersköterska 
utföra själva träningen. 
 

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 

att        uppdra åt samverkansgrupp äldre att redan den 12/4 börja utreda hur en ökad samverkan 
för att säkerställa patienternas behov av fysioterapeut samt hur RAK kan användas för att minska 
bristen på fysioterapeuter i såväl kommun som i region. 
 
d/ Avtal kring tillnyktring går ut i år  
 

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 

att       skjuta upp ärendet till LSVO-mötet 210507 
 
 

                                  
 
 

Protokollet ska skickas till 
Diariet 
Ledamöter 
Sammankallande i verksamhetsgrupperna 
Peter Lilja 
Lars Ericsson 


