
 
 

 
 

LSVO 
Sammanträdesprotokoll  
2022-06-03 

  
Ärendeförteckning 
 
§61 Godkännande av föredragningslistan  
§62 Föregående sammanträdesprotokoll 
§63 Trygg och säker utskrivning (processråd) - bordlägges 
§64 SIP utbildning/uppföljning - bordlägges 
§65 Rapport från Regionala vårdkompetensrådet - bordlägges 
§66 Uppdrag psykisk hälsa 
§67 Nära vård 
§68 Kunskapsstyrning i samverkan 
§69 Överenskommelse om samarbete 
§70 Kommande möten 
§71 Övriga frågor 
a/ Asylsökande från Ukraina 
b/ IHI-konferens 
 
 
 

Tid och plats: Fredagen den 3 juni 2022 kl. 08.30 – 12.00, via Teams 

   
Närvarande ledamöter: 
Ordförande 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bodil Sundlöf, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
Robert Schelin, förvaltningschef Socialförvaltningen, Olofströms kommun 
Cecilia Grefve-Lang, förvaltningschef Socialförvaltningen, Karlskrona kommun 
Patrik Håkansson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Olofströms kommun 
Annelie Kjellström, förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen, Sölvesborgs 
kommun  
Björn Petersson, förvaltningschef Arbete- och välfärdsförvaltningen, Sölvesborgs 
kommun 
Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Blekinge (del av mötet) 
Håkan Friberg, medicinsk rådgivare, Hälsovalsavdelningen, Region Blekinge 
Jeanette Sisins, Hälsovalsavdelningen, Region Blekinge 
Birgitta Friberg, hälso- och sjukvårdschef Specialiserad vård, Region Blekinge  
Maria Arvidsson-Karlsson, hälso- och sjukvårdschef Medicinska serviceverksamheter, 
Region Blekinge 
Annika Mellqvist, hälso- och sjukvårdschef Nära vård, Region Blekinge  
Carina Andersson, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
 

 
Frånvarande:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Appelskog, förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen, Ronneby 
kommun 
Birgitta Ratcovich, förvaltningschef Socialförvaltningen, Ronneby kommun 
Elina Tyrberg, förvaltningschef, Funktionsstödsförvaltningen, Karlskrona 
kommun 
Martin Åsman, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen, Sölvesborgs 
kommun 
Tobias Ekblad, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun 
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef Socialförvaltningen, Karlshamns 
kommun  
Gunilla Råberg, förvaltningschef Äldreförvaltningen, Karlskrona kommun  
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Övriga deltagare och 
föredragande:                              
   

Yvonne Strandh, förvaltningschef kunskapsförvaltningen, Karlskrona kommun 
Tomas Ringberg, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Karlshamns  
Kommun 
 
 
Kristina Borén, regional samordnare uppdrag psykisk hälsa, §66 
Anna Lindeberg, regional samordnare uppdrag psykisk hälsa, §66 
Helene Andersson, utvecklingsstrateg Region Blekinge, §67 
Birgitta Nilsson, FoU-strateg, Region Blekinge, §67 
 

 
Sekreterare:                            Mats Wennstig, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 

 
 
 
 

Paragrafer:  §61 - §71  
 
 
Underskrifter:  

  

  
…………………………………………….. 
Bodil Sundlöf, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
Ordförande 
 
 
 
……………………………… 
Mats Wennstig, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
Sekreterare 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  3(9) 

§ 61 
Godkännande av föredragningslista 
Inledningsvis konstateras att flera av LSVO:s ledamöter från kommun har meddelat förhinder att delta vid dagens 
möte. Vissa frågor behöver ha en högre närvaro och flyttas av den anledningen till mötet den 2 september. Därför 
utgår fråga 3, 4 och 5 från dagens agenda.  
 
Följande frågor anmäldes till punkten övriga frågor:  
a/ Asylsökande från Ukraina (Annika Mellqvist) 
b/ IHI-konferens (Kjell Ivarsson) 
 

LSVO beslutar 
  

att        med tillägg för övriga frågor godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista 
 

§ 62 
Föregående sammanträdesprotokoll 
Återkoppling protokoll 2022-05-13:  
§51 Närsjukvårdsmodellen mobil närvård: Arbetet går framåt, flera möten har hållits. 
§52 Avvikelsehanteringssystem: Birgitta Friberg blir regionens representant i arbetet. Bodil kallar till ett 
kort möte före sommaren. 
§56 Nära vård: Även ha Mobil närvård som stående punkt på agendan from hösten. Pilotprojektet i 
Karlshamn är tänkt att bli en generisk modell som ska spridas till övriga delar i länet. Ännu ej klart hur 
den ska spridas. Färdplanen för Nära vård kommer att beskriva bredden i Nära vård i Blekinge. 
§58 Överenskommelse om samarbete: Har tidigare skrivits under av fullmäktige i respektive organisation. 
Nu föreslås PSVO ledamöter skriva under överenskommelsen. 
§60a Övriga frågor a/ Hantering av olika skav och hur regionen och kommunerna kan gå mer i takt i 
gemensamma frågor: Ett utökat uppdrag för beredningsgruppen kommer att testas under hösten. Det 
finns även ett behov av att tydliggöra deadlines för inlämning av ärenden. 
 
LSVO beslutar 
    

att        godkänna för 2022-05-13 upprättat sammanträdesprotokoll 
  
§ 63 
Trygg och säker utskrivning (processråd) 
Föredragande: Torill Skaar-Magnusson, Birgitta Friberg, Sandra Johansson och Mats Wennstig 
 
Punkten bordlägges pga låg närvaro från kommunerna. 
 
 

LSVO beslutar 

 

att      frågan bordlägges och lyfts vid LSVO 2 september 
 
§ 64 
SIP utbildning/uppföljning 
Föredragande: Mia Lindberg och Sandra Johansson 
 
Punkten bordlägges pga låg närvaro från kommunerna 
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LSVO beslutar 
 

att        frågan bordlägges och lyfts vid LSVO 2 september 
 
§ 65 
Rapport från Regionala vårdkompetensrådet 
Föredragande: Lisa Skär, André Jönsson och Kjell Ivarsson 
 
Punkten bordlägges pga låg närvaro från kommunerna. 
 
 

LSVO beslutar 
 

att       frågan bordlägges och lyfts vid LSVO 2 september 
 

§ 66 
Uppdrag psykisk hälsa (PPT) 
Föredragande: Kristina Borén och Anna Lindeberg 
 
Det är nu klart att kommunernas länsgemensamma samordnare börjar den 25 augusti. Samordningsgruppen har 
bedömt inkomna ansökningar. Flera ansökningar har kommit in som behöver beredas vidare innan beslut kan 
fattas. Även behov av förlängning av befintliga satsningar har lyfts som prioriterat.  
 
Under 2021 beviljades länsgemensamma stimulansmedel till satsningar och poster för att stödja arbetet med att 
främja och förebygga psykisk ohälsa för invånarna i Blekinge. Satsningar och poster som tas upp i utskickat 
underlag är förlängningar av tidigare beviljade satsningar samt driftbudget kopplad till länssamordnaruppdraget 
enligt följande sex delar: 

 
1. Mobilt integrerat arbete, Ronneby kommun/Vuxenpsykiatrin Ronneby 

 
LSVO beslutar 
 

att        rekommendera regiondirektören att tillsätta medel på 175 000 kr till satsningen Mobilt integrerat 
arbete inom ”Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention” 2022.  
 

att        beviljade medel gäller för satsningens förlängda tidsperiod 2022-07-01 tom 2022-12-31. 
 

att        utbetalning till Ronneby kommun sker efter fakturering från kommunen genom avkontering från 
aktivitetskod 787. 
 

2. KBT för personer med autism, Region Blekinge och Ronneby kommun 

 
LSVO beslutar 
 

att        rekommendera regiondirektören att tillsätta medel på 70 000 kr till satsningen KBT för personer 
med autism inom ”Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention” 2022.  
 

att        beviljade medel gäller för satsningens förlängda tidsperiod 2022-07-01 tom 2022-12-31. 

 
att        utbetalning av 50 000kr sker till Ronneby kommun efter fakturering från kommunen och 20 
000kr till Region Blekinge, genom avkontering från aktivitetskod 787. 
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3. Gemensam sysselsättningsarena, Region Blekinge och Ronneby kommun 

 

LSVO beslutar 
 

att        rekommendera regiondirektören att tillsätta medel på 175 000 kr till satsningen gemensam 

sysselsättningsarena inom ”Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention” 2022.  

 

att        beviljade medel gäller för satsningens förlängda tidsperiod 2022-07-01 tom 2022-12-31. 

 
att        utbetalning till Ronneby kommun sker efter fakturering från kommunen genom avkontering från 
aktivitetskod 787 
 
 

4. Psykiatriveckan, Region Blekinge och länets fem kommuner 
 

LSVO beslutar 
 

att        rekommendera regiondirektören att tillsätta medel på 300 000 kr till Region Blekinge (KoU) för 
psykiatriveckan inom ”Insatser inom området psykisk hälsa.  
 

att        beviljade medel gäller för satsningens tidsperiod 2022-01-01 tom 2022-12-31. 
 

att        utbetalning till Region Blekinge sker genom avkontering med 150 000kr från aktivitetskod 787 
och 150 000kr från aktivitetskod 964. 
 
 

5. Mini-Ove, Olofströms kommun och Region Blekinge 

 
LSVO beslutar 
 

att        rekommendera regiondirektören att tillsätta medel på 459 919kr till satsningen Mini-Ove inom 
”Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention” 2022.  
 

att        beviljade medel gäller för satsningens förlängda tidsperiod 2022-01-01 tom 2022-12-31. 
 

att        utbetalning till Olofströms kommun sker efter fakturering från kommunen genom avkontering 
från aktivitetskod 964. 
 
 

6. Driftbudget till länssamordnaruppdraget 

 
LSVO beslutar 
 

att        rekommendera regiondirektören att tillsätta medel på 100 000kr för driftkostnader kopplade till 
länssamordnaruppdraget för 2022.   

att        utbetalning till Region Blekinge (KoU) sker genom avkontering från aktivitetskod 964. 
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§ 67 
Nära vård 
 
a/Målbild, färdplan/struktur  
Föredragande: Helen Andersson och Birgitta Nilsson 
 
Föredragande presenterade ett uppdaterat förslag till informationsfolder riktad till allmänhet och olika 
verksamheter. LSVO:s representanter fick möjlighet att ge input i olika delar.  
 
Föredragande lyfter behovet av att gruppen kommunikatörer från region och kommuner, även inkluderar området 
Nära vård i sitt arbete. 
 
I det vidare arbetet med färdplan/struktur är det av vikt att alla områden och perspektiv på Nära vård inkluderas. 
En möjlighet är att använda de tre samverkansgrupperna som referensgrupper för att säkerställa detta. 
 

LSVO beslutar 
 

att      Helen Andersson och Birgitta Nilsson återkommer med förslag till målbild, färdplan och struktur 
för Nära vård i Blekinge vid mötet i september 
 

att      de tre samverkansgrupperna används som referensgrupper för att säkerställa att färdplanen för 
Nära vård omfattar alla målgrupper och samverkansområden inom Samverkan Blekinge 
 
 
b/Tidiga hälsofrämjande insatser för föräldraskapsstöd 
Föredragande: Cecilia Grefve-Lang 
 
Cecilia Grefve-Lang och Yvonne Strandh har tillsammans sett ett behov av att nå familjer med föräldrautbildning i 
ett tidigare skede. Finns en önskan om att i samarbete med Barnhälsovården erbjuda en generell 
föräldrastödsutbildning som vänder sig till alla. Det finns ett gemensamt arbete kring Barnsäkert där riskfaktorer 
fångas. Barnsäkert används i flera andra regioner där erfarenheter kan tas tillvara för Blekinges del.  

 
LSVO beslutar 
 

att       LSVO har en fördjupad diskussion kring ärendet i september 
 
 

§ 68 
Kunskapsstyrning i samverkan (PPT) 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
 
Region Blekinge arbetar med kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården och har startat samarbete med 
kommunerna vid införande av nationella vårdförlopp. Kommunerna samarbetar kring kunskapsstyrning för 
socialtjänsten i en begränsad RSS-funktion inom ramen för det länsgemensamma FoU-avtalet.  
 
Enligt SKR har de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) som finns i varje län, uppdraget att på en 
övergripande nivå organisera samverkan i frågor som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det handlar dels om 
samverkan mellan kommunerna i ett län, dels samverkan mellan kommunerna i länet och regionen. Det saknas en 
gemensam plattform för kunskapsstyrning i samverkan mellan regionen och länets kommuner och huvudmännen 
uttrycker att man går i otakt med varandra. En överenskommelse kan underlätta för regionen och kommunerna att 
utveckla gemensam styrning för implementering av kunskapsstöd som t.ex. länsgemensamma riktlinjer, vårdförlopp 
och andra processer inom olika områden. 
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Föredragande presenterar ett förslag om en gemensam utvecklingsdag den 2 september 2022 samt att en gemensam 
arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en överenskommelse om Kunskapsstyrning i Samverkan tillsätts. Utöver 
lämnat förslag till bemanning att även FoU samt att linjechef från Medicinsk service deltar i arbetsgruppen. 
 

LSVO beslutar 
 

att        ha en gemensam utvecklingsdag på temat Kunskapsstyrning i Samverkan 2022-09-02  
 

att        tillsätta en gemensam arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en överenskommelse om samarbete 
kring Kunskapsstyrning i Samverkan.  
 

att        respektive huvudman tillsätter resurser till arbetsgruppen enligt förslag senast 2022-06-20. 
Annelie Kjellström ansvarar för att hålla samman och meddela kommunernas gemensamma 
representation. 
 

att        bjuda in till en halvdags uppföljning kring kunskapsstyrning senare i höst  
 
 
§69 Överenskommelse om samarbete 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
 
Punkten bordlägges pga låg närvaro från kommunerna. 

 
 

LSVO beslutar 
 

att       frågan bordlägges och lyfts vid LSVO 2 september 
 
 
 
§70 Kommande möten 
Föredragande: Mats Wennstig 
 
Under våren har LSVO:s möten krockat med andra chefsmöten för några av LSVO:s kommunrepresentanter. En 
mötesplan för hela 2023 behöver sättas så snart som möjligt för att om möjligt undvika krockar. Höstens mötesplan 
står fast och det är viktigt att var och en har en dialog kring denna med sin region-/kommundirektör för att 
undvika krockar.  
 
Modellen med digitala möten i kombination med en fysisk utvecklingsdag per termin fortsätter. Digitala möten ökar 
sannolikt närvaron samt ger ökad möjlighet att vara med på del av möte. 

 
LSVO beslutar 
 

att       en mötesplan för 2023 tas fram som därefter förankras med respektive region-/kommundirektör. 
 
 
 
§ 71 Övriga frågor 
 
a/ Asylsökande från Ukraina (PPT) 
Föredragande: Annika Mellqvist 
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De finns behov av att adressera och föreslå åtgärder för de hinder vi har upptäckt i vårt samarbete 
kring nyanlända flyktingar med behov av vård och hjälpmedel. Det är viktigt att förenkla processen 
när kommunens personal utför hälso- och sjukvårdsinsatser till asylsökande och papperslösa med 
behov av fortsatt hälso- och sjukvård. Ett förslag till ansvarsfördelning och förslag till rutin för 
kostnadsersättning behöver därför tas fram. Region Blekinge ansvarar enligt lag för asylsökandes 
hälso- och sjukvård och ersätts av Migrationsverket för dessa insatser. 
 
Det är av vikt att omgående tillsätta en arbetsgrupp som snabbt kan ta fram ett avtal som gäller för 
Region Blekinge och de fem kommunerna. 

 
 
LSVO beslutar 

 
att       Boris Svensson, verksamhetschef Nära vård, sammankallar en arbetsgrupp bestående 
av André Jönsson, verksamhetschef HSL Sölvesborg och Ingela Collén, verksamhetschef 
HSL Olofström. Även inkludera Hälsovalet i arbetet. 
 

att       arbetsgruppen får i uppdrag att ta fram ett förslag till avtal som beskriver 
ansvarsfördelning och förslag till rutin för kostnadsersättning 
 

att       framtaget avtal föreslås undertecknas av region- och kommundirektörer 
 

att        Annika Mellqvist informerar Peter Lilja om arbetsgruppen och att avtal ska skrivas 
under 
 
 
b/ IHI-konferens 
Föredragande: Kjell Ivarsson 
 
Föredragande erbjuder någon kommunrepresentant att delta på en Internationellt forum om Quality 
and Safety in healthcare i Göteborg den 20 - 22 juni. Regionen står för anmälningsavgiften. Den som 
är intresserad kan återkoppla till Kjell I. 
 

LSVO beslutar 

 
att       lägga informationen till protokollet 
 
 
Protokollet ska skickas till 
Diariet 
Ledamöter 
Gunilla Björnsson 
Peter Lilja 
Lars Ericsson 
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