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Minnesanteckningar från möte med LSVO:s utskott 
- Verksamhetsgrupp äldre/somatik 

Datum:  2020-01-13 
Plats:  Eringsbodasalen, Ronneby stadshus 
   

Närvarande: Emmy Petersson, verksamhetschef (ers. Anna Hedlund, MAS, 
Karlskrona kommun) 
Charlotte Malm, stf verksamhetschef rehabiliteringskliniken, 
BLS  
Helen Ahlberg, verksamhetschef Karlshamns kommun 
Vibeke Cleg Jensen, verksamhetschef Ronneby kommun) 
André Jönsson, verksamhetschef Sölvesborgs kommun 
Pia Nilsson, (ersättare Maud Janson, MAS, Olofströms 
kommun) 
Sandra Johansson, processledare LOS 
Mats Wennstig, hälso- och sjukvårdsstrateg/processledare LOS 
Region Blekinge 
 

Frånvarande:  Carina Ingemansson, stf verksamhetschef, 
medicinmottagningen Karlskrona  
Agneta Sjöstrand, verksamhetschef Sölvesborgs vårdcentral  
Carina Fransson, tf verksamhetschef Hjälpmedelscenter  
Maria Kusagård, medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR),  
länets kommuner 
 

1.  Föregående minnesanteckningar  
Inga kommentarer. Godkännes. 
 

2.  LOS i Blekinge: Projektplan och aktuellt läge  
Genomgång av projektplanen. Gruppen lämnade synpunkter och förslag till justeringar. Planen ska 
även presenteras i verksamhetsgrupp psykisk hälsa/IFO/funktionshinder den 25/2. Därefter till 
LSVO för beslut. Planeringen för de första workshoparna i Olofström (2 mars för ledning och 18 
och 20 mars för verksamhet) är i full gång. 
 
Beslut 

• Mötet ställer sig bakom projektplanen 
• Processledarna uppdaterar texten utifrån inkomna synpunkter. 
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3.  Avvikelser - förslag till arbetsgrupp  
Vid mötet i december beslutades att frågan om arbetsgrupp skulle lyftas till LSVO. 
Innan frågan går vidare till LSVO tydliggör vi även vilka vi föreslår ska ingå i denna 
arbetsgrupp. Mötet förslår följande: 
Kommun: 1 MAS, MAR, enhetschef SÄBO, representant korttidsverksamhet, 
enhetschef hemtjänst, arbetsterapeut eller sjuksköterska 
Region: arbetsterapeut, representation från någon vårdavdelning. 
Innan förslaget går vidare till LSVO kollas nuvarande avtal avseende innehåll och 
tidpunkt för omförhandling, punktlistans (från 2017) innehåll samt vilka som är 
inblandade från regionen. 
 
Fortsatt hantering: 
Mats kollar frågorna kring avtalet enligt ovan 
 

4.  Övertagande av läkemedelsansvar 
Mats kommer att stämma av med regionens avvikelsesamordnare, chefläkarna,  
ansvarig för läkarbilen samt ordförande i läkemedelskommittén. 
 
Fortsatt hantering 
Mats återkommer i frågan när möte med berörda är genomfört 
 

5.  MAR 
Förvaltningscheferna i kommunerna hade möte i fredags angående förutsättningarna att inrätta en 
tjänst som MAR i Blekinge. I stort har de fem kommunerna tidigare haft en positiv hållning till ett 
fortsatt arbete med MAR i länet, dock oklart vad som beslutades vid mötet i fredags. Maria Kusagård 
har valt att gå vidare till annan tjänst i Kristianstads kommun i mars. 
 
Fortsatt hantering: 

• Mats återkommer i frågan när ytterligare tydlighet har kommit 
• Maria Kusagård presenterar sitt resultat vid nästa möte 

 
6.  Hemsjukvård – förslag till arbetsgrupp 

Vid mötet 191021 förslogs att en arbetsgrupp skulle bildas med representanter från de båda 
verksamhetsgrupperna tillsammans med sammankallande/projektledare för olika utvecklingsarbeten 
kring omställningen till Nära vård. Syftet med denna grupp var att identifiera olika tolknings- och 
gränsdragningsfrågor i nuvarande hemsjukvårdsavtal kopplat till tankar och arbete kring Nära vård i 
länet. LSVO beslutade vid fredagens möte att bilda ett arbetsutskott kring Nära vård med 
representanter från både region och kommuner. Mötet efterfrågar även någon form av kontinuerlig 
information ut i verksamheterna kring Nära vård i form av exempelvis ett nyhetsbrev. 
 
Beslut:  
Avvakta med arbetsgrupp enligt ovan tills LSVO:s arbetsutskott har presenterat sitt 
resultat. 
 

7.  Julsjukvården, utvärdering 
Vid fredagens LSVO riktade Birgitta Friberg ett särskilt tack till kommunerna för väl 
fungerande samarbete under helgerna. Upplevelsen från kommunerna: 
Ronneby: Fungerat bra 
Olofström: Fungerat bra. Viktigt att alla gör sin del i Prator. 
Karlshamn: Inte hört något 
Sölvesborg: Varit hanterbart dock ökat tryck på korttidsvården 
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Karlskrona: Biståndshandläggare varit inne några timmar röda dagar. Högt tryck på 
korttidsplatser. Kan delvis vara en effekt av neddragningen med 10 platser på 
rehabiliteringskliniken. 
Rehabiliteringskliniken: Svårare att få hem vissa patienter 
 
Fortsatt hantering: 
Mats återkopplar till Karin Svensson som samordnat julsjukvården. 
 

8.  VFU-råd 
Vissa kompletteringar görs av listan med kommunrepresentanter i VFU-rådet som ska 
hantera frågan kring Peer Learning under våren. Ann-Charlott Holmgren, BTH, 
kommer att sammankalla gruppen inom kort. 
 
Fortsatt hantering:  
Mats skickar uppdaterad lista till Ann-Charlott Holmgren. 
 

  
9.  Övrigt. 

Inga frågor anmälda  
  

10.  Nästa möte 
Vi ses den 10 februari kl 13.30 i Eringsbodasalen.  

 
Vid anteckningarna/Mats 
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