
 
 

 
 

LSVO 
Sammanträdesprotokoll  
2022-09-02 

  
Ärendeförteckning 
 
§74 Godkännande av föredragningslistan  
§75 Föregående sammanträdesprotokoll 
§76 Granskningen av samverkan avseende barn och ungas psykiska hälsa (KPMG) 
§77 Rapport från PSVO – Överenskommelse om samarbete  
§78 SIP utbildning/uppföljning 
§79 Rapport från Regionala vårdkompetensrådet 
§80 Uppdrag psykisk hälsa 
§81 Nära vård – Målbild, färdplan/struktur. Karlshamnspiloten  
§82 Mötesplan 2023. Extra LSVO i september. 
 
 
 

Tid och plats: Fredagen den 2 september 2022 kl. 13.00 – 16.00, Blekinge folkhögskola, Bräkne-Hoby 

   
Närvarande ledamöter: 
Ordförande 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bodil Sundlöf, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
Robert Schelin, förvaltningschef Socialförvaltningen, Olofströms kommun 
Patrik Håkansson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Olofströms kommun 
Annelie Kjellström, förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen, Sölvesborgs 
kommun  
Björn Petersson, förvaltningschef Arbete- och välfärdsförvaltningen, Sölvesborgs 
kommun 
Martin Åsman, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen, Sölvesborgs kommun 
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef Socialförvaltningen, Karlshamns kommun  
Maria Appelskog, förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen, Ronneby kommun 
Birgitta Ratcovich, förvaltningschef Socialförvaltningen, Ronneby kommun 
Tobias Ekblad, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun 
Cecilia Grefve-Lang, förvaltningschef Socialförvaltningen, Karlskrona kommun 
Sylvia Eriksson-Jonasson, tf förvaltningschef, Funktionsstödsförvaltningen, Karlskrona 
kommun 
Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Blekinge 
Håkan Friberg, medicinsk rådgivare, 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:  
 
 
 
 
 
 
 

Gunilla Råberg, förvaltningschef Äldreförvaltningen, Karlskrona kommun  
Yvonne Strandh, förvaltningschef kunskapsförvaltningen, Karlskrona kommun 
Tomas Ringberg, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Karlshamns  
Kommun 
Jeanette Sisins, Hälsovalsavdelningen, Region Blekinge 
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Övriga deltagare och 
föredragande:                              
   

Wilhelm Rundqvist, KPMG, §76 
Sandra Johansson, processledare LOS, §78 
Tommy Persson, SIP-samordnare Karlshamn, §78 
André Jönsson, verksamhetschef Sölvesborgs kommun, §79 
Kristina Borén, regional länssamordnare uppdrag psykisk hälsa, §80 
Anna Lindeberg, regional länssamordnare uppdrag psykisk hälsa, §80 
Nickolas Maxon, kommunal länssamordnare uppdrag psykisk hälsa, §80 
Helene Andersson, utvecklingsstrateg Region Blekinge, §81 
Birgitta Nilsson, FoU-strateg, Region Blekinge, §81 
Peter Adaktusson, projektledare, §81 
 

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

 
 
 
 

Paragrafer:  §74 - §82  
 
 
Underskrifter:  

  

  
…………………………………………….. 
Bodil Sundlöf, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
Ordförande 
 
 
 
……………………………… 
Mats Wennstig, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
Sekreterare 
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§ 74 
Godkännande av föredragningslista 
Punkten övriga frågor utgår vid detta möte 
 

LSVO beslutar 
  

att        godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista 
 
 

§ 75 
Föregående sammanträdesprotokoll 
Återkoppling protokoll 2022-06-03:  
§66 Uppdrag psykisk hälsa: Beslutspunkterna godkändes av Birgitta Ratcovich och Torill Skaar-Magnusson 
via mail efter mötet 
§67 Nära vård b/Tidiga hälsofrämjande insatser för föräldraskapsstöd: Cecilia Grefve-Lang och Yvonne 
Strandh ska göra en del förarbeten. Återkommer till LSVO senare i höst. 
§71 Övriga frågor a/Asylsökande från Ukraina: Avtalet är framskrivet av utsedd arbetsgrupp. Vissa 
synpunkter har inkommit och justeringar ska nu göras. Därefter vidare för beslut och underskrifter av 
region- och kommundirektörer. Maria Appelskog bevakar det hela. 
 
LSVO beslutar 
    

att        godkänna för 2022-06-03 och 2022-06-14 upprättade sammanträdesprotokoll 
 

   
§ 76 
Granskningen av samverkan avseende barn och ungas psykiska hälsa (PPT) 
Föredragande: Wilhelm Rundqvist, KPMG 
 
Föredragande presenterade en granskning beställd av Region Blekinges revisorer. Syftet med granskningen var att ge 
revisorerna i Region Blekinge ett underlag för att bedöma om det finns ändamålsenliga former för samverkan 
avseende barn och unga med psykisk ohälsa. Föredragande presenterade granskningens olika delar. Den 
sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte, är att samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa 
kan utvecklas och förbättras, både inom regionen och mellan regionen och kommunerna. 
 
Cecilia Grefve-Lang beskriver att BUP:s väntetider leder till att kommunen får sätta in kompensatoriska insatser i 
väntan. Birgitta Ratcovich informerade om att även Ronneby kommun har blivit granskade kring liknande delar. 
Även detta resultat bör tas med i det vidare arbetet. 
 
Annika Mellqvist skriver ett yttrande till Hälso- och sjukvårdsnämnden som även LSVO får ta del av. 
 
 

LSVO beslutar 

 

att      lägga informationen till protokollet 
 
§ 77 
Rapport från PSVO – Överenskommelse om samarbete  
Föredragande: Bodil Sundlöf 
 
PSVO hade sitt första möte den 17 juni. Vid mötet behandlades bl.a. ”Överenskommelse om samarbete” och PSVO 
gav LSVO i uppdrag att utveckla avsnittet om barn och unga samt komplettera avsnittet om avvikelser i samverkan 
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med ordning för återkoppling till PSVO. LSVO är överens om att inte skriva om överenskommelsen som helhet 
utan använda nuvarande skrivningar och komplettera denna i vissa delar. 
 
PSVO beslutade också att de bereder och kommer överens om innehållet i överenskommelser mellan huvudmännen 
före behandling i politisk nämnd, och att formellt beslut därefter fattas i kommunfullmäktige respektive 
regionfullmäktige. 

 
 
LSVO beslutar 
 

att        göra justeringar av avsnittet om barn och unga samt komplettera avsnittet om avvikelser i 
samverkan 
 

att        överenskommelsen lyfts i LSVO 7 oktober samt i PSVO 14 oktober 
 
 
§ 78 
SIP utbildning/uppföljning (PPT) 
Föredragande: Tommy Persson och Sandra Johansson 
 
Föredragande presenterade ett förslag till framtagande av modell för uppföljning av SIP i praktiken i Blekinge.  
Förslaget innebär att de tre samverkansgrupperna ges i uppdrag att utse en gemensam arbetsgrupp som tar fram en 
modell för hur SIP i praktiken på ett systematiskt kan följas upp på länsövergripande och lokal nivå. Arbetsgruppen 
ser över hur både kvaliteter och kvantiteter kring SIP i praktiken kan samlas in, analyseras och presenteras. Den 
gemensamma arbetsgruppen bör bestå av 3-5 personer som representerar både kommun- och regionperspektiv. 
Olika funktioner och perspektiv kan adjungeras in vid behov. Arbetsgruppens arbete återrapporteras till 
samverkansgrupperna. Som stöd i arbetet görs en omvärldsbevakning i syfte att fånga hur andra regioner hittat 
lösningar kring uppföljning.  
 
Föredragande presenterade även en tidplan för arbetet med de av LSVO beslutade delarna: Framtagande av SIP-
utbildning, Översyn och revidering av befintligt stödmaterial, Modell för uppföljning av SIP i praktiken samt Förslag 
till länsövergripande SIP-samordning 

 
LSVO beslutar 
 

att        samverkansgrupperna ges i uppdrag att utse en gemensam arbetsgrupp som tar fram en modell för 
hur SIP i praktiken kan följas upp på länsövergripande och lokal nivå 
 

att        godkänna presenterad tidplan för arbetet med SIP i olika delar 
 
§ 79 
Rapport från Regionala vårdkompetensrådet 
Föredragande: André Jönsson och Kjell Ivarsson 
 
Regionala vårdkomptensrådet har mötts vid ett internat och identifierat ett antal problemområden. VFU, lågt antal 
sökande till vissa utbildningar samt svårigheterna att hitta personal med rätt kompetens är några exempel.  
Vi behöver bli bättre på att följa upp och analysera de satsningar som görs kring kompetensfrågor. Att kunna behålla 
medarbetare och beroendet av hyrpersonal är ytterligare perspektiv. Viktigt att även se över hur det nya VFU-avtalet 
har fallit ut i Blekinge. 
 

LSVO beslutar 
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att       ha en strategisk diskussion kring kompetensförsörjning vid något av de kommande mötena med 
LSVO 
 
 
 

§ 80 
Uppdrag psykisk hälsa (PPT) 
Föredragande: Kristina Borén, Anna Lindeberg och Nickolas Maxon 
 
Föredragande presenterade bakgrund och lärdomar hittills i arbetet med Uppdrag psykisk hälsa. För att möta 
utmaningarna inom psykisk hälsa, krävs att vi arbetar tillsammans på ett nytt sätt. Missionsorienterat arbetssätt är en 
standardiserad metod som kan användas i kommande arbete. 

 
I det fortsatta arbetet ska samarbetet med Vinnova och Rise utvecklas, bjuda in projekten till seminarium 
inför rapportering till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Vidare att fortsätta inventera behov av 
kompetens och struktur som främjar den önskade omställningen. Underlag till beslut om fördelning av 
2022 års medel ska tas fram att presentera i november samt arbeta med att kvalitetssäkra ekonomiska och 
administrativa processer. 
 
LSVO beslutar 
 

att        inrikta fördelningen av minst en fjärdedel av resterande 2022 års medel till att främja psykisk 
hälsa hos skolelever genom att tillämpa ett missionsorienterat arbetssätt som verkar på de arenor 
där hälsa/ohälsa skapas.  
 

att        inrikta resterande delen till ett urval av befintliga satsningar utifrån inriktning, kvalitet och 
uppvisade resultat. 
 

att        inrikta en stor del av 2023 års medel till att främja psykisk hälsa hos äldre med ett 
missionsorienterat arbetssätt. 
 
 

§ 81 
Nära vård 
 
a/Målbild, färdplan/struktur  
Föredragande: Helen Andersson och Birgitta Nilsson 
 
En folder med beskrivning av Blekinges målbild för hälsa, nära vård, stöd och omsorg har tagits fram. Foldern är 
riktad till både invånare och verksamheter. Förslaget har varit ute på remiss och vissa synpunkter har inkommit. Det 
är möjligt att lämna in ytterligare synpunkter fram till 220909. 
 

LSVO beslutar 
 

att      ta beslut om målbild för nära vård och foldern vid LSVO 221007 

 
 
b/Karlshamnspiloten (PPT) 
Föredragande: Peter Adaktusson 
 
Föredragande informerade om bakgrund och status i projektet, input från en genomförd enkät samt tankar kring 
breddinförande och kommande organisation. Annika Mellqvist lyfter vikten av att koppla ihop Karlshamnspiloten 
med arbetet kring Närsjukvårdsmodellen. 
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LSVO beslutar 
 

att       ställningstagande kring breddinförande och organisation tas vid extra LSVO 220930 då även 
Närsjukvårdsmodellen samt Trygg och säker utskrivning kommer att hanteras. 
 

§ 82 
Mötesplan 2023/Beredningsgruppens arbete/Extra LSVO i september 
 
a/Mötesplan 2023 
Föredragande: Mats Wennstig 
 
Mötesplan för hela 2023 har skickats ut i syfte att kunna förankra med respektive kommundirektör samt 
regiondirektör för att undvika möteskrockar. 
 

LSVO beslutar 
 

att      fastställa mötesplan 2023 vid LSVO 221007 
 
 
b/ Beredningsgruppens arbete 
Föredragande: Mats Wennstig 
 
Frågan bordlägges och tas istället upp vid LSVO 221007 

 
c/ Extra LSVO i september 
Föredragande: Mats Wennstig 
 
Det finns behov av ett extra LSVO i september för att hantera Närsjukvårdmodellen, Trygg och säker utskrivning 
samt Karlshamnspiloten. 
 

LSVO beslutar 
 

att        kalla till ett extra LSVO den 30 september kl 12.30 – 15.00 
 
 
 
Protokollet ska skickas till 
Diariet 
Ledamöter 
Gunilla Björnsson 
Peter Lilja 
Lars Ericsson 
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Det här dokumentet är elektroniskt underskrivet.  

Var vänlig verifiera dokumentet på https://sign.regionblekinge.se/validate  
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