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§ 113
Godkännande av föredragningslista
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

med tillägg under övriga frågor godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista

§ 114
Föregående sammanträdesprotokoll
Återkoppling protokoll 2021-05-07:
§105 God och nära vård - Rekrytering utvecklingssamordnare: Frågan om en av kommunerna kan vara
anställningsmyndighet för en av tjänsterna har lyfts. Kommunerna tar med sig frågan. Vidare har frågan om
möjligheten att anställa någon utan bakgrund i kommun eller region blivit aktuell i samband med intervjuerna.
Frågan lyfts vidare till rekryteringsgruppen kring möjligheten att anställa en person med
projektledarkompetens som saknar erfarenhet av kommunal och regional vård- och omsorg.
Ledamöterna uttryckte att detta är möjligt och skulle kunna vara en fördel men förutsätter att det på den
andra tjänsten anställs en person med region- och kommunerfarenhet.
§107 Nytt tillnyktringsavtal - Hur arbeta fram nytt avtal: Statistik för 2020 är möjlig att presentera i
LSVO i september.
§109 LSVO:s möten - Mötesplan hösten -21/Mötestid: Ingen meddelar att LSVO:s nya mötestid är något
hinder.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

godkänna för 2021-05-07 upprättat sammanträdesprotokoll.

§ 115
Struktur länsgemensamma satsningar (se PPT)
Föredragande: Kristina Borén och Bert Bengtsson
Föredragande beskriver en möjlig arbetsgång för beredning av strategiska satsningar inom Uppdrag psykisk
hälsa (UPH). Vidare beskrivs roller och ansvar för LSVO, samverkansgrupper och samordningsgrupp UPH
med koppling till arbetsgången. Föredragande beskriver även förslag på inriktningsområden för 2021-22. Den
föreslagna strukturen testas inom UPH för att sedan vidareutvecklas till att kunna appliceras i kommande
satsningar.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att
under perioden 20210901 - 2022 04 01 arbeta för att nå visionen logik länsgemensamma
satsningar
att
under perioden 2021 09 01 - 2022 04 01 testa förslaget i UPH enligt följande: ramverk för
satsningar, grundförutsättningar för länsgemensamma satsningar, arbetsgång för beredning av
satsningar, roll och ansvar samt utformning av samordningsgruppens sammansättning
att
under perioden 2021 09 01 - 2022 06 01 vidareutveckla hittills identifierade områden inom
tilltänkt struktur för att nå långsiktigt hållbara strukturer
att
prioritera följande inriktningsområdena för kommande satsningar 2021-2022: Gemensam
kunskapsutveckling inom målområdet samsjuklighet, målgruppen äldre samt den psykisk hälsan
bland barn och unga
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§ 116
Samsjuklighet: Projektplan, fortsatt arbete (se utskickad projektplan inför mötet samt PPT x 2)
Föredragande: Farhad Haddad-Nik och Margareta Jansson
Farhad Haddad-Nik, som fungerat som projektledare i den inledande arbetet, presenterar huvuddragen i
Sammanhållen Vårdprocess för personer med Samsjuklighet i Blekinge (SVS i Blekinge). Bakgrunden till
arbetet är att kommunernas socialtjänst och regionens verksamheter har sett ett ökat behov av
välkoordinerade insatser till personer med samsjuklighet, för barn/unga och vuxna. Vidare att
samverkansavtal, samverkansstrukturer och samordnad individuell plan (SIP) finns men är inte tillräckligt för
att vi tillsammans ska lyckas med vård och insatser på bästa sätt, med den enskilde i fokus. Syftet med arbetet
är att skapa en mer sammanhållen vård för personer med samsjuklighet som behöver insatser från både
kommuner och region. En planeringsgrupp har identifierat utvecklingsområden, förväntningar på ett
önskeläge/börläge samt förslag på ändringar och förbättringar gällande arbetsrutiner, mötesrutiner,
samarbetsmöjligheter och samverkan. Huvudfrågan Samsjuklighet har delats in i tre fokusområden: barn,
vuxna samt övergång barn-vuxen.
Vidare presenterade Margareta Jansson samsjuklighetsutredningen där Anders Printz är regeringens särskilda
utredare. Utredningen har fokus på personer omfattade psykiatrisk ohälsa (inklusive skadligt bruk och
beroende) och behov av socialt stöd. Utredningen lyfter fram förslag gällande hälso- och sjukvården samt
socialtjänsten. Inriktningen på förslagen är enligt följande;
• Hälso- och sjukvården ska ansvara för medicinsk, psykologisk och psykosocial behandling på
samtliga vårdnivåer för samtliga psykiatriska diagnoser, inklusive skadligt bruk och beroende.
• Socialtjänsten ska ansvara för stöd för basala behov som försörjning, boende, sysselsättning, trygghet
och sociala sammanhang samt stöd till närstående
• Obligatoriskt krav på regioner och kommuner en samordnad vård-och stödverksamhet där samtliga
kompetenser finns
• Riktar sig till personer med omfattande behov på flera livsområden
• Verksamhet som bedrivs utifrån den enskildes behov, mål och resurser
• Varje person som får insatser i verksamheten har tillgång till en vård-och stödsamordnare
LSVO:s ledningsgrupp beslutar
ge samverkansgrupp vuxna i uppdrag att till LSVO:s möte i september ta fram förslag till
prioritering av insatserna i projektplanen med utgångspunkt från samsjuklighetsutredningen

att

rekrytering av ny projektledare inleds efter LSVO:s beslut om prioritering av insatserna i
projektplanen i september

att

§ 117
FoU-avtal 2022- (se utskickat förslag inför mötet)
Föredragande: Torill Skaar-Magnusson, Kjell Ivarsson och Mats Wennstig
Föredragande beskriver den förändring i §1 som gjorts avseende skolans inkludering i avtalet. Vidare har
tydliggörande gjorts kring §6 Redovisning samt §9 Uppsägning. Vidare lyftes frågan om avtalstid. Ett förslag
om att ha ett avtal på två år med option på ytterligare 1 + 1 år lyftes fram.
Mötet framhöll även vikten av att ha en långsiktighet i arbetet samt att det är angeläget att FoU-verksamheten
hittar rätt i arbetet med rekryteringar utifrån beslutad inriktning i verksamhetsplanen.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

avtalstexten kring avtalstid justeras till 2 år med option på förlängning med ytterligare

1 + 1 år.

att

avtalet som helhet beslutas vid mötet 210611.
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§ 118
Länsdialoger med Strategi för hälsa (se utskick inför mötet)
Föredragande: Kjell Ivarsson
Strategi för hälsa vid SKR bjuder in till länsdialoger under hösten 2021 - våren 2022. Dialoger med respektive
läns ledningssystem/strukturer för samverkan mellan kommuner och region syftar till att:
- Föra dialog om lokala hälsoskillnader, prioriteringar, samverkansformer och behov av stöd.
- Utbyta erfarenheter och lyfta fram framgångsrika exempel.
Jesper Ekberg, samordnare på SKR, önskar få besked om kontaktpersoner för en gemensam planering av en
länsdialog i Blekinge.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

Cecilia Grefve-Lang tar en inledande kontakt med Jesper Ekberg på SKR och återkopplar därefter
till LSVO

att

region och kommuner utser representanter till en grupp som ska planera den kommande
länsdialogen. Dessa meddelas vid LSVO:s möte den 3 september
§ 119
Arbetet med barn och unga inom FoU (se även PPT)
Föredragande: Helen Sjöblom-Andersson och Birgitta Nilsson
Föredragande gav en beskrivning kring en workshop kring Barnkonventionen på temat ”Hur tar vi vara på
barnets röst?”. Vidare informerades om en studie kring placerade barns hälsa. Studien bygger på två
enkätundersökningar riktad till socialsekreterare och barnhandläggare. Nästa steg med placerade barns hälsa
inom FoU-arbetet är att inhämta och skapa kunskap samt underlag för vidare utvecklingsarbete. Följande
insatser planeras:
• FoU cirkel med verksamheter i region och kommun
• Bearbetning av materialet och fördjupad analys
• Återkoppling
• Vidare utvecklingsarbete
Patrik Håkansson lyfter fram vikten av att även få med perspektiv på barn och ungas skolgång i kommande
FoU-arbete.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

lägga informationen till protokollet

§ 120
Kvinnofridssatsningen
Föredragande: Birgitta Nilsson
Föredragande informerar om att RSS-medel från tidigare satsning, ca 550 000 kr, gör att kommunerna
tillsammans med medel som rekvireras i juni 2021, 400 000 kr, kan finansiera och möjliggöra rekrytering av
utvecklingsledare 100% tjänst. Om frågan om att tillskjuta medel eventuellt blir aktuell igen bör det vara
tidigast hösten 2022, och hur behovet bedöms inför 2023 är svårt att beräkna idag.

att

lägga informationen till protokollet

§121
Utvecklingsdag för LSVO hösten -21
Föredragande: Bodil Sundlöf
Föredragande lyfter fram ett förslag om att ha en utvecklingsdag för LSVO under hösten. Förslagsvis kan
LSVO:s möte den 29 oktober förlängas till 15.00. Samtliga ledamöter funderar på angeläget innehåll för en
sådan dag.
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LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

LSVO:s möts till en utvecklingsdag den 29 oktober kl 09.00 – 15.00

§ 122
Provtagning skolan
Föredragande: Kjell Ivarsson
Frågan kring ”utbrottsprovtagning” har diskuterats mellan Bengt Wittesjö och länets skolchefer. Skolcheferna
är försiktigt positiva till detta i samband med smittspårning via elevhälsan, men att det finns olika
förutsättningar i de olika kommunerna och skolorna. Patrik Håkansson lyfter fram att det finns en del
formalia att reda ut och behovet av ett nära samarbete med vårdcentralerna.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

utveckla samarbetet mellan smittskyddet och skolorna/elevhälsan samt tydliggöra hur detta kan
genomföras rent praktiskt.
§ 123
Övriga frågor
a/ Upphandling transport
Maria Appelskog lyfter fram att det kommer många frågor kring sjukresor och aktuellt avtal/upphandling just
nu. Mats Wennstig informerar om att frågan har lyfts från både kommuner och region via samverkansgrupp
äldre. Detta har lyfts vidare till Kjell Ivarsson som haft möte med Mona Glans, trafikdirektör,
Blekingetrafiken. En arbetsgrupp ska nu bildas med representanter från region, kommuner och
Blekingetrafiken för att se över möjligheten att göra en anpassning av avtalet. Arbetsgruppen ska utses vid
mötet med samverkansgrupp äldre måndag 7 juni.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

lägga informationen till protokollet

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

6(6)

