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

Datum:  2020-02-10 
Plats:  Eringsbodasalen, Ronneby stadshus 
   

Närvarande: Anna Hedlund, MAS, Karlskrona kommun 
Charlotte Malm, stf verksamhetschef rehabiliteringskliniken, 
BLS  
Carina Ingemansson, stf verksamhetschef, 
medicinmottagningen Karlskrona  
Carina Fransson, verksamhetschef Hjälpmedelscenter  
Maria Kusagård, medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR),  
länets kommuner 
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:  Agneta Sjöstrand, verksamhetschef Sölvesborgs vårdcentral  
 

1.  Föregående minnesanteckningar  
Godkännes efter följande justering av punkt 7: 
”Karlskrona: Biståndshandläggare varit inne några timmar röda dagar. Högt tryck på 
korttidsplatser.” 
 
 

2.  MAR i Blekinge 
Maria Kusagård avslutar sin tjänst som MAR 14/2. Hon går vidare till en tjänst som 
verksamhetsutvecklare i Kristianstads kommun. Det är nu klart att kommunerna gemensamt kommer 
att anställa en MAR. Maria ger en bild av tre delar som hon särskilt arbetat med; specifik 
rehabilitering, hjälpmedel och samverkan. Sammantaget har det varit svårt att få till 
förbättringsarbeten eftersom det är mycket annat som tar tid i verksamheten. Även varit en svårighet 
att bygga plattformen för MAR eftersom det varit oklart med framtiden.  
 
När det gäller området specifik rehabilitering så erbjuds detta i låg grad i länet. Orsakerna till detta är 
flera. Det saknas viss rehab i primärvården i västra länsdelen och även oklart i kommunerna vem som 



ENHETEN FÖR KVALI TET OCH UTVECKLING  
Mats Wennstig, 2020-02-24 
 

 
 
Region Blekinge  Telefon E-post  
  0455–737813 region@regionblekinge.se  

Enheten för kvalitet och utveckling     
Mats Wennstig     
 
 

gör vad. Hjälpmedel är ett komplext område med vissa oklarheter kring bl.a. uppföljning av 
förskrivna hjälpmedel. Finns även oklarheter kring vissa delar inom välfärdsteknik ex. 
positioneringslarm. Inte heller helt klart hur frågan kring välfärdsteknik ska hanteras strategisk 
gemensamt av sex huvudmän. 
 
Slutrapporten skickas till LSVO och Maria kommer även att vara tillgänglig för frågor och 
överlämnande till kommande MAR. 
 
Verksamhetsgruppen riktar ett stort tack till Maria för det stora grundarbete hon gjort i Blekinge. 
 

 
3.  Egenvårdsintyg hos kommunerna i länet 

André beskriver att HSL-personal i kommunen får många förfrågningar från 
biståndshandläggare om att skriva egenvårdsintyg. Gruppen är överens om att man i 
dessa lägen alltid ska hänvisa till läkare. Erfarenheten visar att detta fungerar bra på 
vårdcentraler som har en fast läkarbemanning. 
 
Fortsatt hantering: 
Ingen fortsatt hantering av frågan i dagsläget 
 

4.  Dokument sommarsjukvård 
Carina I och Anna H ger en beskrivning av dokumentet som togs fram inför sommaren 2019. 
Lösningen för att kunna ”gå hem” tidigare från sjukhus skiljer sig åt mellan kommunerna. I 
Karlskrona kommun skrivs patienten ut och hemsjukvård har en nära samverkan med läkarbilen 
kring dessa patienter. I övriga kommuner skrivs patienten ut ”på prov” (permission) och får hälso- 
och sjukvårdsinsatser via mobila teamet som utgår från AKA. 
 
Fortsatt hantering: 
Carina I och Anna H ser över dokumentet så att det kan gälla för hela länet inför 
kommande sommar. 

 
5.  Från LSVO jan 20: Representanter från kommuner i resp PSVF/arbetsgrupp  

Ett steg i arbetet kring kunskapsstyrning och i de kommande sju PSVF:erna, är att 
kommunerna gemensamt behöver utse 1-2 personer i respektive PSVF. 
Verksamhetsgruppens ståndpunkt är att samtliga PSVF ska ha någon form av 
engagemang från kommunernas sida men att några av dem är mer aktuella exempelvis 
stroke och KOL. Kommunerna bör representeras av personer med både HSL och 
SoL-perspektiv. Varje representant ska representera samtliga fem kommuner i sin 
grupp. Några frågor som behöver få sitt svar innan fortsatt handläggning:  

• Tidsomfattning för respektive person? 
• Möjligt att få ekonomiskt stöd från regionen? 

 
Fortsatt hantering: 
Mats tar med frågorna till Håkan Friberg 
 

6.  LOS i Blekinge – aktuellt läge 
Sandra J och Mats W gav en info kring det kommande arbetet i Olofström. Den första 
workshopen är den 2 mars då målgruppen är ledning från olika verksamheter med 
koppling till Olofström. Därefter följer två workshopar för verksamhetsnära personer 
den 18 och 20 mars. Näst på tur är Karlshamn där förberedelserna är igång och 
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preliminära datum för workshoparna är satta till april. Projektplanen ska beslutas i 
LSVO:s ledningsgrupp den 21/2. 
 
Fortsatt hantering:  
Processledarna ger en rapport kring det inledande arbetet vid nästa möte 
 

  
7.  Övrigt. 

a. Intyg sjukresor: Finns det någon möjlighet att även kommunens personal skulle kunna 
skriva intyg för sjukresor likt det som sjukhuset gör?  
 
Fortsatt hantering: Mats tar med frågan till berörd. 

  
8.  Nästa möte 

Vi ses den 9 mars kl 13.30 i Kallingesalen.  
 
Vid anteckningarna/Mats 
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