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§1
Godkännande av föredragningslista
LSVO:s ledningsgrupp beslutar
att

med tillägg under övriga frågor godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista.

§2
Föregående sammanträdesprotokoll

Återkoppling:
§99 Behövs en arbetsgrupp med tanke på att ett genomgripande arbete gjordes inför senaste avtalet?
En väsentlig del som förtydligades i den skrivningen var den kontinuerliga FoU-dialogen med
samtliga huvudmän.
§102 Medel inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa är nu rekvirerade vilket möjliggör en satsning på
bl.a. samordnare inom suicidprevention.
§104 Regionen ser över kommunikationsvägarna in till kommunen och återkommer när detta är
klart.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar
att

godkänna för 2019-12-06 upprättat sammanträdesprotokoll.

§3
Nära vård – hur arbeta vidare
Torill lyfter frågan om vi är på gång med Nära vård i länet? Lars G beskriver ett behov av politiska beslut och
riktning för att kunna börja arbeta tillsammans. Det kommande året är viktigt att arbeta tillsammans inom
flera områden bl.a. barn och ungas hälsa. Lars har även verkat för att få ta del av de nationella medel som
tilldelats landets regioner. Cathrine lyfter vikten av att tydliggöra målbilden, skapa underlag för politiken att ta
beslut utifrån. Nära vård behöver en politisk samsyn i länet. Brigitta F lyfter fram behovet av konkreta
aktiviteter/utbildningsinsatser inom exempelvis digitalisering och medicinsk teknik i samband med Nära vård.
Mötet lyfter även behovet av att diskutera Nära vård med det nybildade PSVO som har sitt första möte den
31/1.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar
bilda ett arbetsutskott kring Nära vård och att detta ska bestå av Lars G, Camilla M, Torill SM,
att
Cathrine P samt Håkan F.
att

Suzana och Mats undersöker möjligheten att medverka från LSVO:s sida i ett möte med PSVO

att

var och en pratar med respektive ordförande i respektive nämnd kring Nära vård och PSVO

§4
Vårdkommittén: kommunernas representation + mötesdag
Håkan lyfter fram frågan om kommunernas representation i Vårdkommittén. Ett förslag som lyfts fram är en
MAS och en verksamhetschef HSL och att båda representerar samtliga kommuner i kommittén. Camilla M
lyfter fram vikten av att tydliggöra kommitténs syfte och uppdrag. Håkan beskriver att huvuduppdraget idag

3(7)

är att vara styrgrupp för kunskapsstyrningen i länet. Annelie Kjellström har meddelat att hon önskar lämna
Vårdkommittén medan Camilla m kan tänka sig att fortsätta ett tag till.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar
att

Anna Hedlund, MAS i Karlskrona kommun, ersätter Annelie K. i Vårdkommittén

§5
Beslut MAR
Kommunernas förvaltningschefer möts efter dagens möte för ställningstagande till det fortsatta arbetet med
MAR.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar
att

lägga informationen till protokollet

§6
Beslut verksamhetsplan FoU
Mötet ställer sig positiva till verksamhetsplan FoU 2020. Lyfter dock fram en fråga kring de
beskrivna OH-kostnaderna i budgeten på sidan 5. Vilken är skillnaden mellan OH och drift?
Mötet lyfter även fram vikten av att i kommande arbeten än mer tydligt beskriva individnytta
och ekonomisk nytta i respektive del.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar
att

godkänna Verksamhetsplan FoU 2020

att

sekreteraren kommunicerar ovanstående frågeställning med berörda inom FoU-arbetet

§7
Beslut om medel till vårdens medarbetare till Förbättringsprogram
Birgitta Nilsson, BKC, informerade vid mötet i december att 1,5 mnkr hade rekvirerats från SKR inom ramen
för överenskommelsen för att stimulera till utvecklade förutsättningar för vårdens medarbetare. Dessa medel
skulle förslagsvis kunna användas för att delfinansiera ett förbättringsprogram.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar
att
2020.

dessa medel kan användas för att genomföra ett förbättringsprogram med inriktning på LOS under

§8
Återkoppling från verksamhetsgrupp äldre/somatik om VFU
Verksamhetsgrupp äldre/somatik har tagit fram ett förslag att den samverkansgrupp som finns för
praktikplatsplanering även ska få i uppdrag att se över möjligheterna till ett blekingeprogram som bl. a. skulle
innehålla handledning via Peer learning. En uppdaterad lista med representanter från samtliga huvudmän är
skickad till sammankallande på BTH
LSVO:s ledningsgrupp beslutar
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att

lägga informationen till protokollet

§9
Regionala utvecklingsarbetet inom Funktionshinder: uppföljning verksamhetsplanering 2019 och
plan för 2020
Lotta Bolwede, kvalitetsutvecklare inom Socialförvaltningen i Ronneby kommun, gav en beskrivning av sitt
uppdrag i SKR:s nationella nätverk funktionshinder. Hon lyfte fram tre delar som behöver få ett
ställningstagande; länsgemensam uppföljning, verksamhetsplan 2020 samt uppdraget som länsrepresentant.
När det gäller verksamhetsplan 2020 behöver verksamhetscheferna inom funktionshinder arbeta fram vilka
områden som ska prioriteras samt vilka samarbetspartners som ska finnas med i utvecklingsarbetet.
Se även bilagor som skickades ut med kallelsen
LSVO:s ledningsgrupp beslutar
att

ställa sig bakom den länsgemensamma uppföljningen

att

ställa sig bakom verksamhetsplan 2020 och det vidare arbetet med denna

att

ställa sig bakom det beskrivna uppdraget som länsrepresentant

§ 10
Återkoppling från Jonas K om gemensamt introduktionsprogram sjuksköterskor
Jonas Kullberg har återkopplat kring LSVO:s uppdrag att se över möjligheterna till ett länsgemensamt
introduktionsprogram för sjuksköterskor. Han har mött kommunernas verksamhetschefer inom HSL och de
är överens om att nästa steg skulle vara att börja titta på vilka delar av introduktionsprogrammet som skulle
vara intressant för alla, samt att därefter börja titta på behov för de som varit anställda ett tag.
Representanterna från kommunerna ska börja fundera på vilka från dem som borde delta i ett sådant arbete.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar
att

ge Jonas K och gruppen ett fortsatt uppdrag att arbeta enligt ovanstående beskrivning

§ 11
Gemensamt arbete kring kunskapsstyrning.
Rapportering från SKR:s möten med RSS-nätverket (bordlagd fråga dec)
Håkan F beskriver det kommande arbetet med 10 Standardiserade vårdförlopp (SVF). SVF landar i
Vårdkommittén som i sin tur behöver skapa arbetsgrupper för respektive område. Flera av dessa behöver
arbetas med i länsgemensamma arbetsgrupper. Torill beskriver att ett motsvarande arbete görs inom
socialtjänsten. Många av dessa delar sammanfaller med det som sker inom hälso- och sjukvårdens
kunskapsstyrning. Torill lyfter även fram vikten av att få en återkoppling från SKR:s nationella nätverk inom
RSS.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar
att

Håkan och Torill tar fram en gemensam bild kring kunskapsstyrningen

verksamhetsgrupp äldre/somatik får i uppdrag att utse kommunernas representanter i respektive
att
arbetsgrupp
att
Birgitta Nilsson bjuds in till LSVO:s ledningsgrupp 1-2 gånger /termin för en rapportering från RSSnätverket.
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§ 12
Advisory Board (bordlagd fråga dec)
Suzana informerar om möjligheten för LSVO att ha ett digitalt möte med Advisory Board under våren.
Regionen har haft ett antal möten där bl.a. goda exempel från andra länder på omställning har presenterats.
Ett kommande möte är planerat till den 31/3 i Regionsalen, Karlskrona.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar
att
avvakta med detta specifikt för LSVO. LSVO:s ledningsgrupp är välkomna att deltaga med
representanter den 31/3.
§ 13
Familjecentral i övriga kommuner (bordlagd fråga dec)
Karlskrona kommun är på gång med en pilot i Kungsmarken. Finns i dagsläget en del oklarheter praktiska
och ekonomiska frågor. Viktigt att lära av denna pilot. Utöver detta har Olofströms kommun anmält sitt
intresse för att testa familjecentral. Kommunernas förvaltningschefer är i övrigt positiva men politiken är mer
tveksam. Regionens politiker har tagit beslut om viljeinriktning men eftersom flera olika verksamheter
involveras behöver frågan lyftas i det regionala samverkansrådet.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar
frågan aktualiseras till det regionala samverkansrådet

att
§ 14
Övrigt

a/ Julsjukvården, utvärdering
Birgitta F beskriver att julsjukvården i stort har fungerat bra. Hon riktar ett särskilt tack till kommunerna för
det goda samarbetet.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

lägga informationen till protokollet

b/ Tandvården med i LSVO?

Birgitta informerar om att frågan om tandvårdens representation i LSVO har lyft fram av Håkan Bergevi i
Vårdkommittén. Mötet bedömer att tandvårdsfrågorna i ett samverkansforum som LSVO är få och därför
svårt att motivera detta.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar
att
avvakta med ny representation eftersom detta kommer att belysas i det kommande utvecklingsarbetet
med LSVO:s ledningssystem.

c/ LSVO:s utvecklingsdag 7/2

Suzana informerar om LSVO:s utvecklingsdag kl 08.30-15.00 den 7/2 på Tingsgården i Bräkne-Hoby. Suzana
och Mats har skissat på ett upplägg för dagen. Dagen kommer att ledas av två facilatorer.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

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