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§ 32
Godkännande av föredragningslista
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

med tillägg under övriga frågor godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista

§ 33
Föregående sammanträdesprotokoll
Återkoppling protokoll 2021-01-15:
§7 IVO:s beslut – Regionens svar:
Samtliga kommuner har meddelat namn att ingå i Helene Bjerstedts arbetsgrupp kring Mobil närvård
§9 FoU Verksamhetsplan och Verksamhetsberättelse: Kjell I återkommer till LSVO angående återbesättning
av vakanta tjänster inom ramen för FoU-avtalet
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

godkänna för 2021-01-15 upprättat sammanträdesprotokoll.

§ 34
Hjälpmedelscenters koppling till LSVO (se även PPT)
Föredragande: Carina Fransson
Föredragande gav en bild kring Hjälpmedelscenters (HMC) organisation och verksamhet. Verksamheten
bygger på en väl utvecklad samverkan i beredningsgrupper. Samverkansnämnden hanterar
hjälpmedelsansvaret, inte vårdansvaret. HMC arbetar brett mot alla åldersgrupper och olika verksamheter i
region och kommuner. Föredragande beskriver att en del frågor som berör vården kommer till HMC. Dessa
frågor förmedlas vidare till berörda organisationer eller samverkansforum som exempelvis
beredningsgrupper. Mötet lyfter fram vikten av att frågor återkopplas till berörda organisationer samt att vissa
strategiska frågor även lyfts i LSVO. Eftersom HMC ingår i Medicinsk service i Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, kan vissa frågor hanteras av hälso- och sjukvårdschef Maria A Karlsson som vid
behov kan lyfta dessa i LSVO.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

Maria A Karlsson, hälso- och sjukvårdschef, representerar Hjälpmedelscenter i LSVO

att

i övrigt lägga informationen till protokollet

§ 35
LOS-utvärdering (se även PPT)
Föredragande: Björn Persson och Venera Ujkani
Föredragande presenterade resultatet från utvärderingen som gjorts kring Lagen om samverkan
i Blekinge (LOS). Utvärderingen har gjorts på uppdrag av LSVO. Utvärderingen har haft fokus
på upplevelser av utskrivningsprocessen hos patienter samt medarbetare från region och
kommuner. Resultatet visar på en rad förbättringsområden men även på det som fungerar väl.
Det är nu av vikt att resultaten tas om hand och leder till vidare förbättringsarbete.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att
godkänna rapporten ”Lagen om samverkan i Blekinge - En utvärdering med
fokus på upplevelser av utskrivningsprocessen”
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rapporten kan publiceras på hemsida och liknande

att

att
rapporten presenteras i samverkansgrupperna i samråd med processledare
LOS för vidare analys och prioritering av förbättringar
att
det finns möjlighet att vända sig till FoU för att få en dragning av rapporten i
sin organisation
§ 36
Tidiga samordnade insatser barn och unga (TSI) (se även PPT)
Föredragande: Cecilia Grefve-Lang, Carina Andersson och Helene Sjöblom-Andersson
Cecilia lyfter fram vikten av att arbetet med TSI finns med i LSVO kontinuerligt. Generellt i arbetet behöver
fokus flyttas över mer till att se barnens behov. Vidare att det finns liknande arbeten i landet, exempelvis i
Västerbotten, som kan vara viktiga att ta del av. Carina och Helene presenterar ”Projektplan för TSI Grund
2021-2023” som nu ska skickas vidare till Skolverket och Socialstyrelsen.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

godkänna förslag till ”Projektplan för TSI Grund 2021-2023”

att
bjuda in representant från FoU Västerbotten att presentera sitt arbete kring hälsa, lärande
och trygghet
§ 37
LSVO:s ledningssystem - Utskickade frågeställningar. Beslut?
Föredragande: Bodil Sundlöf och Mats Wennstig
En genomgång av utskickade frågeställningar gjordes enl följande:
• Representation i samverkansgrupper
Kommunrepresentanter ser både för och nackdelar med att förändra till bemanning per förvaltning och
perspektiv i samverkansgrupp Barn och unga samt Vuxen. Flera framhåller att verksamheten önskar ha
kvar bemanning enligt funktion. Patrik H beskriver att skolans elevhälsa i länet kan representera
varandra med 1-2 personer i samverkansgrupp barn och unga. Cecilia GL föreslår att frågan tas hem
för ytterligare bearbetning.
Företrädare för äldreområdet från kommuner och region ger sitt bifall till presenterat förslag med
bemanning per förvaltning och perspektiv för samverkansgrupp äldre. Vidare att verksamhetscheferna
från kommun företrädesvis representeras av verksamhetschefer för hälso- och sjukvård.
•

Målområde God samverkan
Av de två alternativen föredrar LSVO alternativ 2

•

Hjälpmedelsfrågor
LSVO ser att hjälpmedelsfrågor i högre grad integreras i LSVO:s ledningssystem (se även §34).
Hjälpmedelscenter har en stående representant i samverkansgrupp äldre (verksamhetschef). I övriga
samverkansgrupper kan representant adjungeras in vid behov.

•

Kompetensplattform
LSVO ser det angeläget att integrera Kompetensplattformen i LSVO:s ledningssystem
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•

Rubriken
Rubriken på dokumentet ändras till ”Samverkan Blekinge. Samverkan mellan Region Blekinge och
länets kommuner inom hälsa, vård, lärande och social välfärd”

Inför mötet skickades ett beslutsunderlag ut. Angivna datum i detta kommer att justeras och skickas ut inför
LSVO 5 mars.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

ge sitt bifall till presenterat förslag kring representation i samverkansgrupp äldre

att
respektive organisation tar ställning till representation i samverkansgrupp barn och unga
samt vuxen inför mötet med LSVO 5 mars.
att
för Målområde God samverkan använda det alternativ som har sin utgångspunkt i de sju
vägledande principerna i tillitsbaserad styrning:
att

hjälpmedelsfrågor i högre grad integreras i LSVO:s ledningssystem

att

integrera Kompetensplattformen i LSVO:s ledningssystem

§ 38
Sårcentrum i Blekinge - Återkoppling från kommunerna
Föredragande: Bodil Sundlöf
Föredragande ger en kort återkoppling kring Sårcentrums presenterade förslag vid LSVO i januari.
Sårcentrum önskar som ett första steg att få en kontaktperson för varje kommun i det kommande arbetet.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att
respektive kommun tar fram en kontaktperson för arbetet med ”Förbättrad livskvalitet för
Blekinges patienter med svårläkta sår - en social investering”. Namn meddelas till Mats W.
§ 39
Sammanhållen strategi för välfärdsteknik/e-hälsa - Kommunernas ställningstagande (se bif
dokument)
Föredragande: Bodil Sundlöf
Som en återkoppling kring frågan som lyftes vid LSVO 201106 är kommunrepresentanterna överens om
Vägval 2 i Carina Fransson presentation: ”Blekinge väljer att anta en gemensam digital strategi där vision, mål
och strategi måste arbetas fram för ett kommungemensamt arbetssätt”. Kommunerna framhåller även vikten
av att detta arbete har en nära koppling till regionens digitaliseringsenhet.
Vidare lyfts frågan kring den länsgemensamma funktionen som e-hälsostrateg som avslutades 201231.
Camilla Jönsson har haft denna funktion och inget nytt ställningstagande kring fortsättning har gjorts. Enligt
Gunilla Råberg har detta varit en fråga som hanterats på direktörsnivå inför varje år.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att
kommunerna arbetar enligt Vägval 2: ”Blekinge väljer att anta en gemensam digital strategi
där vision, mål och strategi måste arbetas fram för ett kommungemensamt arbetssätt”
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att
Gunilla R kontaktar kommundirektören i Karlskrona kommun kring funktionen som
länsgemensam e-hälsostrateg
§40
Psykisk hälsa - Fakturering av stimulansmedel inom ÖK psykisk hälsa och suicidprevention 2021
Föredragande: Bodil Sundlöf
Föredragande presenterar tidigare utskickat beslutsunderlag kring fakturering av stimulansmedel inom ramen
för överenskommelsen Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att
ge finansstrateg Christer Rosenquist vid Region Blekinge i uppdrag att från SKR fakturera
länsgemensamma stimulansbidrag inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021
uppgående till 12 741 096 kr för samtliga huvudmäns räkning.
§41
Prator – klargöranden kring kostnader mm
Föredragande: Mats Wennstig
Det ursprungliga avtalet för Prator upprättades 2010. Efter det har inga nya beslut tagits kring fortsatta avtal i
LSVO. Enligt Jacob Gars på Förvaltning vårdsystem har nya avtal kommunicerats i andra samverkansforum
som systemförvaltargrupp och e-hälsogrupp. Ett nytt avtal tecknades för 2019 och framåt med tanke på
uppgraderingen till Prator 6. Regionen tog hela kostnadsökningen för 2019 men from 2020 fördelas denna
enligt fördelningsnyckel och fakturerades kommunerna i slutet av 2020. Prator som system finns kvar till
minst år 2022 och ersätts därefter (troligtvis under 2023) av Link som ingår i regionens nya
vårdinformationssystem.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att
säkerställa att denna typ av avtal i framtiden kommuniceras och beslutas inom ramen för
LSVO:s ledningssystem
att

i övrigt lägga informationen till protokollet

§ 42
Övriga frågor
a/ Projektledare God och nära vård/Konceptprogram
Föredragande: Bodil Sundlöf
Annila Mellqvist, Bodil Sundlöf och Mats Wennstig har påbörjat arbetet med att ta fram ett annonsunderlag
för projektledare God och nära vård. Detta kommer att kommuniceras med Utskott Nära vård.
Som ett resultat av workshop kring Nära vård i maj 2019, togs ”Konceptprogram Nära vård i Blekinge” fram.
Konceptprogrammet är att betrakta som ett första utkast kring en målbild för hur den nära vården ska
upplevas för invånarna i Blekinge. Detta presenterades i LSVO i början av hösten 2019 för synpunkter från
olika verksamheter i region och kommuner. Därefter togs inget vidare beslut om konceptprogrammet i
LSVO.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

ta ställning till ”Konceptprogram Nära vård i Blekinge” vid extra LSVO 210210
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b/ Definition vårdplatser/vårdsängar
Föredragande: Birgitta Friberg
Föredragande påminner om behovet av att klargöra definitionen av vårdplatser/-sängar i kommun och
region. Tina Olsson presenterade sin förstudie och behovet av definition i LSVO 201204 samt i de båda
verksamhetsgrupperna under januari.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att
verksamhetsgrupperna utser en representant som kan ge stöd till Tina Olsson i att ta fram en
definition kring vårdplatser/vårdsängar

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