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§101 Godkännande av föredragningslistan  
§102 Föregående sammanträdesprotokoll 
§103 Uppföljning angående åtgärder utifrån IVOs granskning  
§104 Psykisk hälsa 2021 - Budget/gemensamma tjänster 
§105 God och nära vård - Rekrytering utvecklingssamordnare 
§106 Projektstruktur länsgemensamma projekt 
§107 Nytt tillnyktringsavtal - Hur arbeta fram nytt avtal? 
§108 LSVOs ledningssystem - Framtagande av verksamhetsplan/handlingsplaner -21, Beredningsgruppen,  
Samverkansgrupperna 
§109 LSVO:s möten - Mötesplan hösten -21/Mötestid, Behov av extra LSVO pga Covid-läget?, Digitalisering av 
möten (e-meeting) 
§110 FoU-avtal 2022 – Utkast 
§111 Införande av NCS BoS för Klinisk kemi - Återkoppling  
§112 Övriga frågor:  a/Vaccinationsmöjligheter för personal HBV 
  b/Underskrifter LSVO:s ledningssystem 

 
 

   
 

   

Tid och plats: Fredagen den 7 maj 2021 kl. 12.30 – 15.30 via Teams 

   
Närvarande ledamöter: 
Ordförande 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bodil Sundlöf, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen, 
Karlshamns kommun  
Thomas Svensson, förvaltningschef Arbete och välfärd, Karlshamns 
kommun  
Annelie Kjellström, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen, Sölvesborgs 
kommun  
Elina Tyrberg, förvaltningschef, Funktionsstödsförvaltningen, Karlskrona 
kommun 
Cecilia Grefve-Lang, förvaltningschef Socialförvaltningen, Karlskrona  
kommun 
Birgitta Ratcovich, förvaltningschef Socialförvaltningen, Ronneby kommun 
Patrik Håkansson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Olofströms 
kommun  
Robert Schelin, förvaltningschef Socialförvaltningen, Olofströms kommun 
Gunilla Råberg, förvaltningschef Äldreförvaltningen, Karlskrona kommun 
Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Blekinge 
Håkan Friberg, medicinsk rådgivare, Hälsovalsavdelningen, 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:  
   

Martin Åsman, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen, 
Sölvesborgs kommun 
Tobias Ekblad, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Ronneby 
kommun 
Maria Appelskog, förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen, 
Ronneby kommun 
Yvonne Strandh, förvaltningschef kunskapsförvaltningen,  
Karlskrona kommun  
Tomas Ringberg, förvaltningschef utbildningsförvaltningen,  
Karlshamns kommun 
Birgitta Friberg, hälso- och sjukvårdschef Specialiserad vård, Region 
Blekinge 
Maria Arvidsson-Karlsson, hälso- och sjukvårdschef Medicinska 
serviceverksamheter, Region Blekinge 
 

 

 
 

Sekreterare:                            Mats Wennstig, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
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§101 - §112  

 
 
 
Underskrifter:  

  

  
…………………………………………….. 
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Mats Wennstig, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
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§ 101 
Godkännande av föredragningslista  
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
  

att        med tillägg under övriga frågor godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista  
 
 

§ 102 
Föregående sammanträdesprotokoll  
Återkoppling protokoll 2021-04-09: 
§95 VFU sjuksköterskeprogrammet BTH – Återkoppling möte med BTH: Annelie Kjellström informerar om 
att det varit en bra dialog med VFU-rådet med ömsesidig förståelse. VFU-rådet fortsätter mötas med utökat 
mandat att se över de aktuella frågeställningarna. 
§100c Ökad samverkan pga. brist på fysioterapeuter: Samverkansgrupp äldre har påbörjat arbetet. En 
arbetsgrupp kommer att se över hur bristen kan lösas på sikt. I ett kortare perspektiv är det svårt att se några 
lösningar eftersom även kommunerna har brist på rehab-personal. 
  

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
    

att        godkänna för 2021-04-09 upprättade sammanträdesprotokoll.  
 
 

§ 103 
Uppföljning angående åtgärder utifrån IVOs granskning (se PPT) 
Föredragande: Helene Bjerstedt och Ingemar Lilja 
Föredragande gav en beskrivning av svaren på IVO:s granskning i Blekinge som ska vara inlämnade till IVO 
senast den 15/9. Åtgärderna som ska vidtas utgår från införande av närsjukvårdsmodellen ”Mobil närvård” 
och dessa innebär konkret: 

• Breddinförande av Avancerad medicinsk individuell vårdplan, AMP, för att säkra att den medicinska 
bedömningen dokumenteras i journalsystemet 

• Rutin för AMP (syfte, rollfördelning, genomförande etc.) 
• Införande av särskild virtuell samordningsfunktion som ingår i närsjukvårdsmodellen  
• Gemensamt sätta plan för hela införandet av mobil närvård 
• Uppdraget berör både område Nära vård, Specialiserad vård och Medicinsk service och 

kommunerna. 
 
Just nu sker även en genomlysning av Läkarbilens funktion i syfte att ta fram en långsiktig hållbar lösning. 
Ytterligare information kring detta presenteras längre fram. 
 
Vid LSVO:s möte den 4 juni kommer beslut tas om Blekinges svar till IVO, rutin för AMP samt 
breddinförande av AMP. 
 

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
    

att        lägga informationen till protokollet. 

 

 
§ 104  
Psykisk hälsa 2021 - Budget/gemensamma tjänster (se PPT) 
Föredragande: Kristina Borén och Bodil Sundlöv 
Kristina Borén är regionens länssamordnare och inom kort är även kommunernas motsvarighet på plats. I 
årets överenskommelse ställs högre krav på resultat och effekter i redovisningen till SKR. En budget för 
tjänster inom ramen för satsningen presenterades. En justering ska göras gällande Kommunal samordnare 
samt Samordnare samsjuklighet eftersom dessa tjänster inte utnyttjas fullt ut detta år. Länssamordnarna ska 
efter en förnyad behovsanalys återkomma till LSVO med ett förslag till inriktning för 2021 års 
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utvecklingsmedel, exklusive. beslutade tjänster Mötet framhåller vikten av att hela satsningen hålls ihop med 
koppling till God och nära vård. 
 

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 

 

att        godkänna presenterat förslag till budget för gemensamma tjänster efter justering enligt ovan. 

 

att        länssamordnarna återkommer till LSVO med förslag till inriktning för 2021 års utvecklingsmedel 

   
§ 105 
God och nära vård - Rekrytering utvecklingssamordnare  
Föredragande: Annika Mellqvist 
Det var 23 sökande till tjänsterna som utvecklingssamordnare. Av sökande var det endast ett fåtal som 
uppfyllde den önskade profilen. Den korta uppdragstiden kan vara en begränsande faktor för vilka som sökt. 
Fem av de sökande har valts ut för intervju. Det har även diskuterats om en ny annonsering ska göras och då 
med en längre anställningstid. Torill lyfter fram att det från kommunernas sida är möjligt att finansiera sin del 
under minst två år. Det är i dagsläget osäkert om regionen har samma möjlighet.  
 
Eftersom frågan har uppstått klargörs även att Helene Bjerstedts roll i arbetet med Mobil närvård fortsätter 
som tidigare. Utvecklingssamordnarna God och nära vård ersätter inte Helene eller tar över hennes 
nuvarande funktion. 
 

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 

 
att        Kjell Ivarsson tar med sig frågan om möjligheten till längre anställningstid för 

regionens utvecklingssamordnare. 
 

att        Annika Mellqvist tar med sig frågan om huruvida rekrytering ska fortsätta enligt plan eller om det ska 

avvaktas med en ny annonsering efter sommaren 
 
 

§ 106 
Projektstruktur länsgemensamma projekt 
Föredragande: Bodil Sundlöf, Kristina Borén, Mats Wennstig 
Det finns behov av att ta fram en tydlig struktur för större länsgemensamma projekt som exempelvis 
Uppdrag psykisk hälsa samt God och nära vård. Föredragande har börjat skissa på ett förslag till en struktur 
som kan presenteras vid kommande LSVO. Mötet framhåller vikten av att inte se dessa satsningar enbart som 
projekt och att de finns sammanhållna i en helhet. 
 

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        föredragande ges i uppdrag att ta fram ett förslag till projektstruktur som presenteras vid LSVO 4 

juni 
 

§ 107 
Nytt tillnyktringsavtal - Hur arbeta fram nytt avtal? 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
Nuvarande avtal gäller till 211231. Frågan om förlängning har lyfts till det interkommunala forumet men pga 
låg närvaro kunde detta ej behandlas. Det lyfts fram ett önskemål om att få en redovisning kring vad som 
skett inom avtalet under 2020 på samma sätt som det gjordes för 2019. 
 

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        Annika Mellqvist ansvarar för att ett underlag och redovisning för 2020 skickas ut inför LSVO 4 juni. 
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§ 108 
LSVOs ledningssystem - Framtagande av verksamhetsplan/handlingsplaner -21, 
Beredningsgruppen, Samverkansgrupperna 
Föredragande: Bodil Sundlöv och Mats Wennstig 

 
a/ Verksamhetsplan/handlingsplaner -21. I LSVO ledningssystem anges att LSVO årligen ska ta fram en 
verksamhetsplan för de kommande fem åren samt att samverkansgrupperna årligen ska ta fram 
handlingsplaner för de kommande två åren. Föredragande lyfter fram frågan kring hur detta arbete kan ske. 
Det är viktigt att ha en växelverkan och dialog mellan LSVO och samverkansgrupperna i detta arbete. Två 
inledande steg i detta arbete kan vara: 
Steg 1: LSVO ringar in några frågeställningar som kan ange riktningen för samverkansgrupperna 
Steg 2: Samverkansgrupperna gör ett grundarbete med analys av valda delar som därefter skickas till LSVO 

 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
att       en arbetsgrupp bestående av Kjell Ivarsson, Patrik Håkansson, Annelie Kjellström och Birgitta 

Ratcovich ringar in frågeställningarna enligt ovan. Bodil Sundlöv och Mats Wennstig sammankallar gruppen. 
 
b/ Beredningsgruppen består av sammankallande i LSVO och samverkansgrupper samt Robert Schelin 
och Maria Arvidsson-Karlson. Gruppen påbörjar sitt arbete inom kort. 
 
c/ De tre samverkansgrupperna har formerats har inplanerade möten under maj. 
 

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
att       lägga informationen till protokollet 

 
 
§109  
LSVO:s möten - Mötesplan hösten -21/Mötestid, Behov av extra LSVO pga Covid-läget?, 
Digitalisering av möten (e-meeting) 
Föredragande: Bodil Sundlöv och Mats Wennstig 
 
a/ Mötesplan hösten -21: Den nuvarande mötestiden fastställdes efter samråd med Regionchefsgruppen då 
detta var den enda tiden som de kunde hålla fri från andra möten. Det har nu framkommit en önskan om att 
återigen förlägga mötena till fredag kl 09.00 – 12.00. För att möjliggöra detta behöver samtliga ledamöter 
informera sin chef om de inplanerade mötestiderna för hösten 2021 i syfte att undvika krockar. 
 
Mötet lyfter fram en önskan om effektivare möten med kortare dragningar samt att avsätta tid för diskussion. 
Förslagsvis att föredragningar ska vara på max 10 min + 10 min efterföljande diskussion. Det lyfts även fram 
ett förslag om att gruppera olika frågeområden på agendan. 
 

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 

att       samtliga ledamöter informerar sin chef om de inplanerade mötestiderna (enligt uppdaterad 

mötesplan) för hösten 2021. 
 
 
b/ Behov av extra LSVO pga Covid-läget: Behovet av extra möten kan variera beroende på det aktuella 
läget och i vilken mån frågor kan lösas på annan nivå. Kjell Ivarsson lyfter fram vikten av att även ha en 
dialog på strategisk nivå gällande Covid-läget. 
 

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 

att       alla har en beredskap att mötas till extra LSVO när behov uppstår 
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c/ Digitalisering av möten (e-meeting): Det finns möjlighet för LSVO att använda samma form av 
digitalisering av möten som flera av de politiska forumen använder idag. Detta innebär bl.a. att 
möteshandlingar finns tillgängliga på en digital plattform som kan nås via dator eller annan mobil enhet (ex 
surfplatta). 

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 

att       ställa sig positiva till en utveckling av digitalisering av möten (e-meeting) 

 
 
 

§ 110 
FoU-avtal 2022 – Utkast  
Föredragande: Torill S Magnusson, Kjell Ivarsson och Mats Wennstig 
Föredragande presenterar ett förslag till FoU-avtal som tagits fram sedan föregående möte med LSVO. 
Förslaget bygger på nuvarande avtal men vissa justeringar har gjorts främst kring innehåll och arbetsformer 
samt kring avtalets längd (se utskickat förslag). Cecilia G Lang och Gunilla Råberg beskriver att det kan finnas 
en politisk tveksamhet kring ett fortsatt FoU-avtal i Karlskrona. Därför viktigt att en förankringsprocess görs 
på hemmaplan inför LSVO 4 juni då beslut tas om avtalet. Mötet framhåller att vi tillsammans mer har hittat 
rätt med en ökad dialog i FoU-arbetet det senaste året. Viktigt att vi nu ställer oss frågan; ”vill vi ha ett FoU-
avtal?” 
 
Några delar som behöver tydliggöras i förslaget till FoU-avtal: 

- Lägga till något om uppsägningstid 
- Tydliggöra att skolan är inkluderad i avtalet 

 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 

att       samtliga ledamöter påbörjar en förankringsprocess i sin organisation inför mötet i LSVO 4 juni 

 

att       Patrik Håkansson och Mats Wennstig tar fram ett förslag kring hur skolan kan inkluderas samt förslag 

till uppsägningstid. Därefter skickas ett nytt förslag till avtal ut för förankring före nästa LSVO-möte 
 

 
§ 111 
Införande av NCS BoS för Klinisk kemi – Återkoppling (se PPT) 
Föredragande: Cathrine Yankoulofski och Simona Michelsberg 
Föredragande informerar om att Införandet av Klinisk kemi i NCS BoS är uppskjutet till den 
19 oktober. Detta innebär att kommunernas provtagare fortsätter fram till den 19 oktober att 
ha samma provtagningsflöde som idag. Regionen får in information om vilka fler platser man i 
kommunerna måste få tillgång till Region Blekinges nät. Regionens digitaliseringsråd ska den 27 
maj få en presentation av arbetssättet att kunna skicka remisser från sin mobil. Arbete ska 
sedan fortsätta med att ta fram en hållbar lösning för kommunernas provtagningar åt Region 
Blekinge. 
 

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 

att        lägga informationen till protokollet. 

 

 
§ 112 
Övriga frågor 
a/ Vaccinationsmöjligheter för personal HBV-hem. 
Cecilia G Lang lyfter frågan om personer i HBV-hem kan erhålla vaccination på motsvarande sätt som 
personer inom LSS. 
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LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
att       Kjell Ivarsson tar med sig frågan och ger vidare besked till berörda 
 
b/ Underskrifter LSVO:s ledningssystem 
Cecilia G Lang lyfter behovet av att dokumentet Samverkan Blekinge blir underskrivet av samtliga parter i 
syfte att kunna lägga in dokumentet i respektive organisations system. 
 

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
att       Mats Wennstig skickar ut det beslutade dokumentet Samverkan Blekinge för cirkulation och 

underskrift av samtliga ledamöter i LSVO 
 

                                  
 
 

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


