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Tid och plats: Fredagen den 3 april 2020 kl. 10.00 – 12.00 via Skype 
   
Närvarande ledamöter: 
Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suzana Selan, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Blekinge 
Lars Gelander, områdeschef Nära vård, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, 
Region Blekinge  
Birgitta Friberg, områdeschef Specialiserad vård, Hälso-och 
sjukvårdsförvaltningen, Region Blekinge 
Birgitta Ratcovich, förvaltningschef Socialförvaltningen, Ronneby kommun 
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen, 
Karlshamns kommun  
Håkan Friberg, medicinsk rådgivare, Hälsovalsavdelningen, Region Blekinge 
Carina Ringtun, tf förvaltningschef Äldreförvaltningen, Ronneby kommun  
Camilla Munther, socialchef Socialförvaltningen, Olofströms kommun 
Jesper Björnsson, ersätter Cecilia Grefve-Lang, förvaltningschef 
Socialförvaltningen, Karlskrona kommun 
Emmy Pettersson, ersätter Gunilla Råberg, förvaltningschef 
Äldreförvaltningen, Karlskrona kommun 
 
 

Frånvarande:  
   

Thomas Svensson, förvaltningschef Arbete och välfärd, Karlshamns 
kommun  
Martin Åsman, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen, 
Sölvesborgs kommun 
Tomas Enegren, verksamhetschef Hälsohuset 
Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Blekinge, vakant 
Per Jonsson, tf förvaltningschef, Funktionsstödsförvaltningen, 
Karlskrona kommun 
Annelie Kjellström, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen, 
Sölvesborgs kommun  
Tomas Ringberg, förvaltningschef utbildningsförvaltningen,  
Karlshamns kommun 
Yvonne Strandh, förvaltningschef kunskapsförvaltningen,  
Karlskrona kommun 
Tobias Ekblad, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Ronneby 
kommun 
Patrik Håkansson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen,  
Olofströms kommun 
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§ 26 
Godkännande av föredragningslista  
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
  
att        med tillägg under övriga frågor godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista. 
 
§ 27  
Föregående sammanträdesprotokoll  
Återkoppling: 
Gemensam handlingsplan psykisk hälsa i Blekinge – 2020 (§23): Två personer har föreslagits till 
funktionerna som projektledare respektive samordnare. Beslut om båda dessa funktioner har tagits vid 
tidigare möten. Finansiering sker via länsgemensamma medel inom ÖK psykisk hälsa. Till projektledare för 
psykisk hälsa föreslås Christoffer Olsson, Karlskrona kommun. Han är i nuläget Projektledare inom Uppdrag 
Psykisk Hälsa i kommunen. Han har möjlighet att inom kort börja på 50% och ev öka tjänstgöringsgraden 
under hösten. Till samordnare för suicidprevention föreslås Jackie Yates, Region Blekinge. Hon har ett 
förflutet som psykiatrisjuksköterska och chef inom olika verksamheter. Även Jackie har möjlighet att komma 
loss ganska omgående. Eftersom det i årets ÖK har avsatts ca 3 mkr till suicidprevention föreslås att 
funktionen som samordnare är på 100% tom 2021-03-31. Detta också med hänsyn till den krissituation som 
samhället befinner sig i just nu. Förslaget är att båda anställs fram till 2021-03-31 med möjlighet till 
förlängning. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
    
att        ställa sig bakom presenterat förslag men att icke närvarande ledamöter ska få möjlighet att lämna 
synpunkter senast 14 april.   
 
Handlingsplan för fortsatt arbete kring LSVO:s ledningsystem (§25): Inom ramen för ”Strategi för 
hälsa” presenteras ett antal mål och indikatorer fram till 2022. Dessa kan vara möjliga att använda i vårt 
länsgemensamma arbete inom LSVO:s ledningssystem. Mats skickar ut länken. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
    
att        godkänna för 2020-03-06 upprättat sammanträdesprotokoll.   
 
§ 28 
Lägesrapport region/kommuner 
Alla framhåller det goda stödet i samarbetet som byggts upp inom LSVO:s ledningssystem. Kommunerna 
upplever ett gott stöd ifrån smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö. Samtliga kommuner ger en samstämmig bild 
av läget i samband med Corona. Just nu handlar det mycket om att få fram skyddsutrustning/material samt ge 
stöd till personal och chefer. Man har även startat upp eller ser över möjligheten att starta upp särskilda 
vårdplatser. Tanken är att dessa kan användas för personer med diagnostiserad Covid19. Det finns en viss 
ökning av sjukfrånvaron. Inom funktionshinderområdet finns även en oro för de som nu förlorar sin 
sysselsättning när dagverksamheter och liknande stängs. Möjligheten att utveckla de sociala kontakterna med 
digitala lösningar ses också över. En farhåga att elever söker sig i högre grad till psykiatrin när skolor stängs 
ner lyfts fram.  
 
Även från regionens sida handlar det mycket om att få fram skyddsutrustning samt att möta personalens oro. 
Inom psykiatrin ser mellanvården över vilka som behöver någon form av mötesplats när många andra 
mötesplatser begränsas. Det riggas för ett system för provtagning av personal med hjälp av en husbil som 
kommer att finnas växelvis i östra och västra länsdelen. Henrik Magnell, säkerhetssamordnare i regionen, gav 
en information kring regionens krisledningsorganisation och vilka åtgärder som vidtas kring vårdplatser för 
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att bla ställa om till en ökad intensivvård. Det har gjorts en extern rekrytering av personer som kan tänka sig 
gå in i olika funktioner. Det kommer även att ges snabbutbildningar till personal för att kunna arbeta med nya 
uppgifter. Det finns även bra e-utbildningar samlade på Socialstyrelsen. Även kommunerna har inventerat 
personer med vårdutbildning som finns i annan del av organisationen. Det finns vissa arbetsrättsliga hinder 
för detta men enligt Birgitta Friberg är dessa möjliga att överbrygga genom att den enskilde skriver under ett 
medgivande att gå över till andra arbetsuppgifter. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
    
att        lägga informationen till protokollet  
 
 
§ 29 
Åtgärder i Coronatider 
Mötet diskuterade kring viktiga åtgärder för att ligga steget före där bla en uppstart av Sommarsjukvården 
lyftes fram. Ett förslag är att som första steg använda befintliga veckomöten då MAS-ar möts och bygga på 
med ytterligare personer efterhand. 
 
Jonas Röman, apotekare med ansvar för bla de kommunala förråden för läkemedel, gav en bild av läget kring 
läkemedelsförsörjningen. Jonas gav en beskrivning kring hur olika aktörer förbereder sig för störningar och 
på vilket sätt kommunerna behöver förbereda sig (se PPT). 
 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        de veckovisa mötena med MAS-ar efterhand utvecklas med ytterligare personer i syfte att 
kunna ligga steget före i olika samverkansfrågor i det aktuella läget 
 
att        PPT-presentation kring läkemedel omgående skickas ut till LSVO:s ledningsgrupp 
 
 
 
§ 30 
Nära vård - återkoppling 
Birgitta Nilsson informerade om att SKR gjort en hemställan till Socialdepartementet om att minska kraven i 
ett antal överenskommelser med anledning av den rådande situationen. Sannolikt kan inte medel för 2020 
flyttas till 2021 utan behöver användas detta år. Birgitta Nilsson och Venera Ujkani har börjat skissa på en 
projektplan för Nära vård. 
 
LSVO:s utskott för Nära vård har skissat på ett uppdrag till den Regional stödstrukturen (RSS) inom FoU-
avtalet utifrån utveckling av god och nära vård (se bilaga). 
 
Angående de av LSVO beslutade projektledarna har regionen har tagit fram ett förslag på möjlig person. Inga 
förslag har inkommit från kommunerna. 
 
 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        medarbetare inom RSS tar fram en projektplan utifrån beskrivet uppdrag 
 
att        ha en fortsatt diskussion kring området vid mötet den 24 april 
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§ 31 
Projektledare allvarligt missbruk och samtidig psykisk sjuklighet 
Verksamhetsgrupp psykisk hälsa/IFO/funktionshinder har inkommit med en begäran om medel till 
projektledare för att skapa en sammanhållen vårdprocess rörande unga och vuxna invånare med allvarligt 
missbruk och samtidig psykisk sjuklighet (se utskickad bilaga). Denna bygger på ett uppdrag till 
verksamhetsgruppen från LSVO:s ledningsgrupp (2019-10-04 §77) att ta fram förslag till sammanhållen 
vårdprocess för regionen och kommunerna rörande invånare med allvarligt missbruk och samtidig psykisk 
sjuklighet. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        tillsätta 100% projektledare under 2020 t.o.m. 2021-12-31 för uppdraget att skapa en 
sammanhållen vårdprocess rörande unga och vuxna invånare med allvarligt missbruk och samtidig 
psykisk sjuklighet. Uppdraget som projektledare delas på 50% tjänst för kommunerna och 50% 
tjänst för regionen som rekryteras företrädesvis internt.  
 
att        kostnaden för projektledare finansieras med länsgemensamma medel i överenskommelse om 
psykisk hälsa 2020  
 
att        verksamhetsgruppen psykisk hälsa/IFO/funktionshinder får i uppdrag att ta fram förslag på 
personer för projektledaruppdraget 
 
att        verksamhetsgruppen psykisk hälsa/IFO/funktionshinder för LSVO:s ledningsgrupp 
redovisar en projektplan för uppdraget senast i juni 2020 
 
 
§ 32 
Mötesplan hösten 2020 
Utmaningen att hitta lämplig mötestid för LSVO:s ledningsgrupp kvarstår under hösten med hopp om 
lösning för våren 2021. Utgångspunkten är att mötena förläggs till första fredagen i september till december. 
Även under hösten kommer Skype att vara ett alternativ. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        Mats skickar ut kalenderinbjudan till höstens möten 
 
 
§ 33 
Övrigt 
a/ Kunskapsstyrning 
Håkan lyfter fram frågan om kommunerna utsett en ny representant till Vårdkommittén enligt beslut 200221 
§19. Enligt kommunerna är detta inte helt klargjort ännu. 

 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 

 
att      Mats skickar ut frågan till kommunerna 
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Protokollet ska skickas till 
Diariet 
Ledamöter 
Sammankallande i verksamhetsgrupperna 
Peter Lilja 
Lars Ericsson 
 


