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§129 Godkännande av föredragningslistan  
§130 Digitala möten med kvalitet.  

- Vidare implementeringsarbete 
§131 FoU-utvärdering av Mobil närvård i Karlskrona 
§132 Åtgärder utifrån IVO:s granskning 

- IVO-svarets huvudsakliga inriktning 
- Rutinen för avancerad medicinsk vårdplan, AMP 
- Utkastdokumentet för att beskriva Mobil närvård 

§133 LOS/Trygg och säker utskrivning 
- Fortsatt arbete med processledare 2022 
- Analysgrupp 

§134 Kompetensförsörjning  
- Sjukvårdsregionalt vårdkompetensråd i södra sjukvårdsregionen 
- Vård och omsorgscollege (resp huvudman återrapporterar) 

§135 FoU-avtal 2022- 
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§ 129 
Godkännande av föredragningslista  
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
  

att        med tillägg under övriga frågor godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista  
 
 

§ 130 
Digitala möten med kvalitet (se utskick + PPT) 
• Vidare implementeringsarbete  
Föredragande: Mats Wennstig 
 
Vid LSVO 200605 togs ett inriktningsbeslut att säkerställa digitala möten med kvalitet eftersom upplevelsen 
var att kvaliteten varierade mellan olika verksamheter i region och kommuner. Utsedd arbetsgrupp har gjort 
en kartläggning samt tagit fram tre olika checklistor som godkändes av verksamhetsgrupper samt LSVO 
210203. Arbetsgruppen har bedömt att ytterligare delar behövs för att säkerställa digitala möten med kvalitet 
men att dessa kräver avsatta resurser. Det handlar om att utrustning och lokal måste säkras i respektive 
verksamhet med stöd av IT-service. Vidare behövs implementering och kunskapshöjande åtgärder kring 
digitala möten, teknik etc.  
 
Även frågan kring säkerhetsaspekter i användandet av exempelvis Teams i patient-/brukarrelaterade möten 
lyfts fram i dagens möte.  
 

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 

att        frågan kring säkerhetsaspekter i användandet av exempelvis Teams i patient-
/brukarrelaterade möten skickas till Digitaliseringsrådet 
 

att        frågorna kring säkrande av utrustning, lokal samt ett vidare implementeringsarbete skickas 
till Digitaliseringsrådet 
 

 
§ 131 
FoU-utvärdering av Mobil närvård i Karlskrona (se PPT) 
Föredragande: Venera Ujkani och Helene Bjerstedt 
 
Mobil närvård är en del av omställningen att utveckla och etablera strukturen för den nära vården. Det 
handlar om att utveckla och förstärka integrationen mellan primärvård, specialistvård och kommunal vård.  

 
Målet är bland annat att erbjuda personer med omfattande och komplexa vårdbehov möjligheten att känna 
sig trygga hemma, att vården är förebyggande, planerad och samordnad. Att vården ges med god kvalité i rätt 
tid och på rätt nivå med kontinuitet och med ett personcentrerat förhållningssätt. Målet med 
Blekingemodellen är: ”Trygg och må bra hemma”. Aktörer i mobil närvård är bland annat kommunal 
hemsjukvård, primärvård, läkarbilen, geriatriken, palliativmedicinska enheten och övriga specialistkliniker. Ett 
första test av mobil närvård har gjorts i Karlskrona kommun. Det har även genomförts ett möte med uppstart 
med alla kommuner.  
 
Vid FoU-dialoger lyftes behovet att utvärdera interventionen mobil närvård. Syftet var att jämföra data för en 
interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Totalt så visar resultatet att interventionsgruppen har ett större 
antal diagnoser, läkemedel, vårddagar, akutbesök, vårdtillfällen och återinläggningar än kontrollgruppen. När 
man jämför de specifika åren kan man se att trenden vänder och att interventionsgruppen har färre diagnoser, 
läkemedel, akutbesök och vårdtillfällen men med något fler vårddagar och återinläggningar än 
kontrollgruppen.  
 
Det är av vikt att fortsatt följa upp mobil närvård och omställningsarbetet samt att se om mobil närvård ger 
ökad nytta för patient/brukare men även för personal och om det bidrar till ett mer resurseffektivt arbetssätt. 
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Vidare är det angeläget att säkerställa statistik för de delar som berörs av arbetet med Mobil närvård och 
andra närliggande arbeten i samverkan. 

 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 

 
att        lägga informationen till protokollet 

   

 
§ 132 
Åtgärder utifrån IVO:s granskning (se utskick + PPT) 
• IVO-svarets huvudsakliga inriktning 
• Rutinen för avancerad medicinsk vårdplan, AMP 
• Utkastdokumentet för att beskriva Mobil närvård 
Föredragande: Helene Bjerstedt och Ingemar Lilja 
 
Föredragande ger en beskrivning kring IVO-svarets huvudsakliga inriktning, rutinen för avancerad medicinsk 
vårdplan, AMP samt utkastdokumentet för att beskriva Mobil närvård.  
 

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 

 
att        ställa sig bakom inriktningen på Region Blekinges svar till IVO. Det slutgiltiga svaret skickas 
ut till LSVO i september. 
 

att        godkänna rutinen för avancerad medicinsk vårdplan, AMP 

 

att        godkänna utkastdokumentet för att beskriva Mobil närvård 

 
 

§ 133 
LOS/Trygg och säker utskrivning (se utskick + PPT) 
• Fortsatt arbete med processledare 2022 
• Analysgrupp 
Föredragande: Birgitta Friberg, Sandra Johansson, Rebecca Welander och Mats Wennstig 
 
Birgitta Friberg, regionens processägare, gav en introduktion kring möjligheten till fortsatt arbete med 
processledare LOS i länet. Sandra Johansson gav en vidare beskrivning kring processledarnas arbete sedan 
början av 2020 och hur pandemin påverkat detta. Det finns nu ekonomiska möjligheter att förlänga arbetet 
till att även gälla 2022. 
 

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att       fortsätta arbetet med 2x50% processledare för LOS under perioden 22-01-01 - 22-12-31 
 
att       finansiering av processledarna görs med stöd av länsgemensamma medel från SKR samt 
avsatta medel från Region Blekinge. 
 
 
Vidare gav Rebecca Welander en beskrivning av det kommande arbetet med en analysgrupp i samverkan. 
Testen med analysgrupp i Karlshamn syftar bland annat till att se närmare på mönster och orsaker till 
återinskrivningar inom 30 dagar. Gruppen består av olika professioner från region, kommun samt privata 
vårdgivare. Under hösten är möten inplanerade ca 2 h/månad men av vikt att även avsätta tid för arbete 
mellan mötena. 
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LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 

att       lägga informationen till protokollet 
 
 

§ 134 
Kompetensförsörjning (se PPT) 
• Sjukvårdsregionalt vårdkompetensråd i södra sjukvårdsregionen 
• Vård- och omsorgscollege (resp huvudman återrapporterar) 
Föredragande: Malin Faraasen och André Jönsson 
 
Föredragande gav en presentation av det första mötet med Sjukvårdsregionalt vårdkompetensråd i södra 
sjukvårdsregionen. Ett förslag till förankringsstruktur presenterades kring hur information från det 
sjukvårdsregionala vårdkompetensrådet kan föras fram till berörda i länet. Vidare hur  
frågor till rådet från lärosäten, kommuner eller region kan fångas in och förmedlas tillbaka.  
 
Kompetensplattform vård- och omsorg Blekinge, med representation från Blekinges fem kommuner, BTH 
och Region Blekinge, fungerar som arbetsgrupp med LSVO som styrgrupp. Tanken är att denna grupp tar 
med uppdraget kring ovannämnda förankringsstruktur som en del i gruppens ansvarsområde. 
 
Följande områden identifierades och prioriterades av LSVO vid dagens möte att ta vidare till 
Sjukvårdsregionalt vårdkompetensråd i södra sjukvårdsregionen: 

• Blekinge ligger i framkant på det digitala området e-hälsa ta med det som ett prioriterat 
område 

• Ta ett helhetsgrepp kring Verksamhetsförlagd utbildning –som är en begränsande 
faktor för att få fler utbildningsplatser. 

• Hur kan vi få ett bra utbildningsutbud i hela Sverige – även där vi inte har utbildning 
på plats. Vi har inte bara behov av sjuksköterskor och undersköterskor. Hur kan vi 
samverka med andra universitet när det gäller exempelvis sjukgymnast och annan 
rehab-kompetens, dietist, ortopedtekniker och specialistsjuksköterskor. 

 

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        arbeta enligt presenterad förankringsstruktur med koppling till Sjukvårdsregionalt 
vårdkompetensråd i södra sjukvårdsregionen och att arbetsgrupp Kompetensplattform vård- och 
omsorg Blekinge har detta som en del i sitt uppdrag 
 

att        de av LSVO identifierade och prioriterade frågorna lyfts in till Sjukvårdsregionalt 
vårdkompetensråd i södra sjukvårdsregionen 
 
att        Malin Faraasen återkommer till LSVO med information/återkoppling från 
Sjukvårdsregionalt vårdkompetensråd i södra sjukvårdsregionen och arbetsgrupp 
Kompetensplattform vård- och omsorg Blekinge 
 
 
När det gäller frågan kring vård- och omsorgscollege i Blekinge gav huvudmännen följande återrapportering: 

• Kunskapsförvaltningen, Karlskrona kommun: Finns en politisk viljeriktning att delta i vård- och 
omsorgscollege. 

• Omsorgsförvaltningen, Karlshamns kommun: Finns en politisk viljeriktning att delta i vård- och 
omsorgscollege. 

• Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun: 2020 togs ett politiskt beslut att inte delta i detta. 

• Utbildningsförvaltningen, Sölvesborg: Finns ingen politisk viljeriktning. Avvaktat eftersom vård- och 
omsorgsutbildning saknas i kommunen. 

• Socialförvaltningen, Olofströms kommun: Frågan har ej diskuterats 
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• Region Blekinge: Oklart om ställningstagande gjorts 
 
Vidare beskrivs att Carl-Martin Lanér, kommundirektör Karlskrona kommun, tidigare lyft frågan till 
direktörsgruppen och avser göra detta återigen. 
 

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 

att        Malin Faraasen återkommer till LSVO med information om direktörsgruppen gör ev. 
ställningstagande till vård- och omsorgscollege  

 

§ 135 
FoU-avtal 2022- 
Föredragande: Torill Skaar-Magnusson och Mats Wennstig 
Vid föregående möte med LSVO lyftes frågan kring möjlig avtalstid för FoU-avtalet. Till dagens möte har tre 
alternativ tagits fram: 
 
Alt 1 (2 år) 
Avtalstiden är 2 (två) år, 2022-01-01 - 2023-12-31. En utvärdering av avtalet ska göras efter halva 
giltighetstiden. Parternas ambition är härvidlag att överläggningar om förlängning av avtal skall vara 
genomförda senast 6 (sex) månader före avtalets upphörande. 
Alt 2 (2 år + 2 år) 
Avtalstiden är 2 (två) år, 2022-01-01 - 2023-12-31. Parterna har rätt att förlänga avtalet med ytterligare 2 (två) 
år. En utvärdering av avtalet ska göras efter halva giltighetstiden. Parternas ambition är härvidlag att 
överläggningar om förlängning av avtal skall vara genomförda senast 6 (sex) månader före avtalets 
upphörande. 
Alt 3 (2 år + 1 år + 1 år) 
Avtalstiden är 2 (två) år, 2022-01-01 - 2023-12-31. Parterna har rätt att förlänga avtalet med ytterligare 1 (ett) 
+ 1 (ett) år. En utvärdering av avtalet ska göras efter halva giltighetstiden. Parternas ambition är härvidlag att 
överläggningar om förlängning av avtal skall vara genomförda senast 6 (sex) månader före avtalets 
upphörande. 
 
I diskussionen lyfts fram vikten av att ha en långsiktighet i avtalet vilket främst alternativ 2 ger. Karlskrona 
kommun beskriver osäkerheten kring den politiska viljan när det gäller fortsatt FoU-avtal och av den 
anledningen förordar LSVO alternativ 3. 
 

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        godkänna framlagt förslag till FoU-avtal. Avtalstiden är 2 (två) år, 2022-01-01 - 2023-12-31. 
Parterna har rätt att förlänga avtalet med ytterligare 1 (ett) + 1 (ett) år. 
 
att        via mail inhämta synpunkter kring avtalstiden från icke närvarande ledamöter 
 

 
§ 136 
Övriga frågor 
a/ Utvecklingssamordnare God och nära vård 
• Rekrytering 
• Anställningsmyndighet  
Föredragande: Annika Mellqvist 
 
Föredragande ger en information kring rekryteringsläget gällande utvecklingssamordnare. Intervjuer har 
genomförts och region Blekinge har möjlighet att anställa en av dessa personer. Frågan om en av 
kommunerna kan vara anställningsmyndighet för en av tjänsterna lyftes vid LSVO 210604 och nu meddelar 
Sölvesborgs kommun att de har möjlighet att ta detta uppdrag. Därför föreslås att rekryteringsgruppen 
förstärks med André Jönsson, Sölvesborg.  
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LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att       Sölvesborgs kommun blir anställningsmyndighet för kommunernas gemensamma 

utvecklingssamordnare 
 

att       André Jönsson, verksamhetschef Sölvesborgs kommun, väljs in i rekryteringsgruppen 

 
att       rekryteringsgruppen omgående påbörjar en rekrytering med annonsering av en 

utvecklingssamordnare på tre år 

                                  
 
 

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


