
 
 

 
 

LSVO 
Sammanträdesprotokoll  
2022-10-07 

  
Ärendeförteckning 
 
§89 Godkännande av föredragningslistan  
§90 Föregående sammanträdesprotokoll 
§91 FoU – halvårsrapport, inriktning 2023 
§92 Trygg och säker utskrivning – beslut 
§93 Närsjukvårdsmodell - beslut 
§94 Karlshamnspiloten – beslut 
§95 Omställning till nära vård för personer med omfattande behov – nästa steg 
§96 LSVO:s verksamhetsplan 
§97 Nära vård – målbild och färdplan 
§98 Överenskommelse o samarbete mellan Region Blekinge och kommunerna (barn och 
unga/vuxna) 
§99 LSVO:s möten/utvecklingsdagar – kostnader 
§100 Beredningsgruppens arbete, Mötesplan 2023 
§101 Övriga frågor 
 
 
 

Tid och plats: Fredagen den 7 oktober 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 
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 
Gunilla Råberg, förvaltningschef Äldreförvaltningen, Karlskrona kommun  
Cecilia Grefve-Lang, förvaltningschef Socialförvaltningen, Karlskrona kommun 
Sylvia Eriksson-Jonasson, tf förvaltningschef, Funktionsstödsförvaltningen, Karlskrona 
kommun 
Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Blekinge 
Mats Berggren, beställarchef, Region Blekinge 
Birgitta Friberg, hälso- och sjukvårdschef Specialiserad vård, Region Blekinge  
Maria Arvidsson-Karlsson, hälso- och sjukvårdschef Medicinska serviceverksamheter, 
Region Blekinge 
Carina Andersson, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 

 
Frånvarande:  
 
 
 
 
 

Yvonne Strandh, förvaltningschef kunskapsförvaltningen, Karlskrona kommun 
Patrik Håkansson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Olofströms kommun 
Tomas Ringberg, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Karlshamns  
Kommun 
Annika Mellqvist, hälso- och sjukvårdschef Nära vård, Region Blekinge  
 

 
 



 

  2(9) 

 
 
Övriga deltagare och 
föredragande:                              
   

 
 
 
Ros-Mari Nilsson, FoU-chef Region Blekinge, §91 
Anna Andersson, FoU-assistent, Region Blekinge, §91 
Caroline Karlsson, ekonomiassistent, Region Blekinge, §91 
Venera Ujkani, FoU-strateg, Region Blekinge, §91, 96 och 97 
Helene Andersson, utvecklingsstrateg, Region Blekinge, §96 och 97 
Peter Adaktusson, projektledare, §94 och 95 
Helene Bjerstedt, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Blekinge §93 och 95 

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

 
 
 
 

Paragrafer:  §89 - §101  
 
 
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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§ 89 
Godkännande av föredragningslista 
Ordförande hälsade särskilt välkommen till de nya ledamöterna Sylvia Eriksson-Jonasson som ersätter Elina Tyrberg 
som tf förvaltningschef för Funktionsstödsförvaltningen i Karlskrona kommun samt Mats Berggren, som ersätter 
Håkan Friberg som beställarchef på beställaravdelningen (tidigare Hälsovalsavdelningen). 
 

LSVO beslutar 
  

att        godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista 
 
 

§ 90 
Föregående sammanträdesprotokoll 
Återkoppling protokoll 2022-09-02:  
§75 Asylsökande från Ukraina: Ett avtal är framtaget. Frågan ligger hos Boris Svensson och Hälsovalet som 
arbetar med färdigställande. 
§76 Granskningen av samverkan avseende barn och ungas psykiska hälsa: Granskningen ska presenteras i 
PSVO 221014. Regionen har format ett svar som LSVO kommer att få del av vid LSVO 4 november. 
§80 Uppdrag psykisk hälsa: Det har inkommit synpunkter om brister i förankringen gällande den strategiska 
inriktningen gällande medel för 2023 från Sölvesborgs kommun. Björn Petersson och Tobias Ekblad 
framhåller behovet av att säkerställa att alla strategiska beslut är väl underbyggda och förankrade. 
 
 
LSVO beslutar 
    

att        beslutet om att ”Inrikta en stor del av 2023 års medel till att främja psykisk hälsa hos 

äldre med ett missionsorienterat arbetssätt” kompletteras med tilläggsbeslutet:  

Frågan kring strategisk inriktning för 2023 år medel ska förankras och beredas i de tre 

samverkansgrupperna. Ett underlag som styrker behovet av föreslagen inriktning ska tas fram. 

Frågan tas återigen upp vid kommande LSVO.  

 

att        i övrigt godkänna för 2022-09-02 upprättade sammanträdesprotokoll 
 

   
§ 91 
FoU (PPT) 
Föredragande: Ros-Mari Nilsson, Venera Ujkani och Anna Andersson 
 
FoU presenterade en ekonomisk redogörelse, presenterade aktuella FoU-aktiviteter samt en sammanställning av 
FoU-dialoger. Rekrytering av FoU-strateg samt framtagandet av en forskningsstrategi pågår. FoU-aktiviteterna 
fortlöper enligt planering i verksamhetsplanen. En nytillkommen aktivitet är Målbild och färdplan för jämlik hälsa, 
nära vård, stöd och omsorg. 
 
Slutsatserna från årets FoU-dialoger är att de tillför kunskap och lärande om FoU-arbetet. Det ses en positiv 
utveckling där FoU:s roll stärkts i ledningsstrukturen. Dialogerna ger stöd för befintliga aktiviteter i 
verksamhetsplanen och att verksamhetsplanen består av aktuella utvecklingsområden. Framledes finns behov av att 
inkludera anhörigperspektivet i pågående aktiviteter, exempelvis närsjukvård och SIP samt inkludera äldre i 
aktiviteten IBIC. Behov av mer forskning med fokus på individ/brukar/patientperspektiv samt systematisk 
uppföljning och analys. 
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Som medskick från LSVO inför 2023 lyfts behovet av uppföljning kring omställningen till nära vård samt om 
samverkan bidrar till omställningen. 
 
 

LSVO beslutar 

 

att      lägga informationen till protokollet. 
 
§ 92 
Trygg och säker utskrivning (PPT) 
Föredragande: Mats Wennstig 
 
Vid LSVO 220930 presenterades Gap-analys och handlingsplan för process Trygg och säker utskrivning. Denna ger 
en beskrivning av nuläge, börläge samt förslag till aktiviteter som kan föra oss närmare börläget. Till varje aktivitet 
finns ansvarig samt tidplan. Ansvariga för att planerade aktiviteter/åtgärder genomförs är processledare, 
processägare, rutingrupp, samverkansgrupp samt berörda verksamhetschefer. Det gavs en särskild beskrivning kring 
vilka delar berörda verksamhetschefer i region och kommun ansvarar för. I det vidare arbetet med processen Trygg 
och säker utskrivning behöver följande klargöras:  

• Utse två processledare från kommun respektive region (from 230101) 

• Hur ett processteam kan formas 

• Hur olika delar i handlingsplanen kan följas upp 
 
Kjell Ivarsson informerade om att han tagit ett beslut om att regionen ska göra en extra satsning på utbildning i 
Blekingerutinerna och Prator. Båda dessa delar ska läggas in i Kompetenskompassen och efter avslutad utbildning 
generera ett körkort. Samtlig berörd personal i regionen ska ha genomfört utbildningarna senast 230115. 
 

 
LSVO beslutar 
 

att        godkänna Gap-analys och handlingsplan för process Trygg och säker utskrivning 
 

att        resultaten från Karlshamnspiloten gällande Prator och Läkemedel tas in i det kommande 
revideringsarbetet av dokumentet ”Samverkan vid utskrivning - Blekingerutiner”. 
 

att        processägare och processledare tar fram ett förslag kring processledare from 230101, processteam 
samt uppföljning av handlingsplanens olika delar 
 
 
§ 93 
Närsjukvårdsmodell i samverkan (PPT) 
Föredragande: Helene Bjerstedt 
 
Vid LSVO 220930 presenterades ett förslag till fortsatt arbete med Närsjukvårdsmodell i samverkan för målgruppen 
personer med komplexa och omfattande behov. Närsjukvårdsmodellen ska bidra till omställningen till nära vård för 
målgruppen och beskriver hur de nya arbetssätten utformas för de ingående vårdaktörerna och varje vårdaktörs 
utbud. Viktiga beståndsdelar i de nya arbetssätten är: samordning/samverkan, mobila arbetssätt samt digital teknik. 
Andra viktiga delar som har identifierats är rätt bedömning i rätt tid, läkarstöd till kommunerna, direktinläggning, 
kontaktvägar och samarbete med ambulans och bedömningsbilar. Det pågående arbetet med närsjukvårdsmodellen 
bedrivs gemensamt av regionen och länets kommuner. En tidigare utsedd arbetsgrupp arbetar med breddinförande 
av resultaten av piloten i Karlskrona kommun. Parallellt har även föreslagits att delar av närsjukvårdsmodellen bör 
utformas som en process med fokus på samordning. En utsedd referensgrupp har arbetat fram reviderade 
beskrivningar av uppdrag, mål, syfte, inklusionskriterier, godkänt utkast till processkarta samt enats om upplägg av 
det fortsatta arbetet. 
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LSVO beslutar 
 

att        namnet på uppdraget ”Närsjukvårdsmodell mobil närvård” ändras till ”Närsjukvårdsmodell i 
samverkan” (dvs. mobil närvård stryks). 
 

att        den del av ”Närsjukvårdsmodell i samverkan” som handlar om att samordna insatserna särskilt för, 
i huvudsak äldre, personer med komplexa och omfattande behov ska processorienteras under arbetsnamnet 
”Att samordna hälso- och sjukvård för äldre personer med komplexa och omfattande behov”, med 
möjlighet att utveckla ytterligare processer för liknande behovsgrupper under samma samlingsnamn 
”Närsjukvårdsmodell i samverkan”. 
 

att        godkänna Referensgruppens gemensamma revidering av uppdrag, mål, syfte och 
målgrupp/inklusionskriterier för ”Närsjukvårdsmodell i samverkan” och det framtagna utkastet till 
processkarta. Revideringen beskrevs på LSVO-mötet 220930 och i tillhörande powerpointpresentation. 
 

att        referensgruppen får i uppdrag att föra in i ”Närsjukvårdsmodell i samverkan” de lösningar från 
Karlshamnsprojektet som de anser skapar värde för hela länet. 
 

att        godkänna följande förslag till tidplan:  
Att arbetsgruppen ges i uppdrag att ta fram en första version av processen och tillhörande handlingsplan, 
vilket ska vara klar för granskning av referensgruppen till 22-11-28 samt att arbetsgruppen ges i uppdrag att 
föreslå processteam (storlek, medlemmar). Därefter för godkännande av processägarna den 22-12-08. 
Fastställande av LSVO efter nyår. 
 
§ 94 
Karlshamnspiloten (PPT) 
Föredragande: Peter Adaktusson 
 
Vid LSVO 220930 presenterades ett förslag kring det fortsatta arbetet utifrån Karlshamnspilotens resultat. Lösningar 
kring delarna Kontaktvägar, Prator samt Läkemedel förslås breddinföras enligt presenterad plan. De nya lösningarna 
blir en del under Närsjukvårdsmodellens paraply i syfte att få en organisatorisk kvalitet, relevans till andra pågående 
projekt och kraft vid implementering. Referensgruppen för Närsjukvårdsmodellen blir tillika Regional styrgrupp för 
breddinförandet av Karlshamnsmodellens lösningar 
 

LSVO beslutar 
 

att       referensgruppen i Närsjukvårdsmodellen får i uppdrag att föra in de lösningar från 
Karlshamnsprojektets breddinförande som skapar värde för hela länet, enligt den målbild som är framtagen 
i dokumentet ”Karlshamnspiloten Breddinförande”. Med syfte att få en organisatorisk samordning och 
kvalitet, relevans till andra pågående projekt och kraft vid implementering 
 

att       implementeringsdelens fyra faser drivs i projektform och avvecklas efterhand som 
implementeringen sker och går därefter över i linjeansvaret 
 

att       ny projektledning tillsätts under Fas 1. Närsjukvårdsmodellens referensgrupp blir regional styrgrupp 
för operativt stöd till implementeringen. Beslut och ordning kring detta tas av styrgruppen den 5 oktober. 
 

att       stödgruppen för implementeringen består av fem personer - 2 st från Karlshamns kommun och 3 st 
Region Blekinge 



 

  6(9) 

 

att       ekonomisk avstämning görs vid årsskiftet, samt den 31 maj 2023 (med syfte att solidariskt fördela 
kostnaderna) 
 
 
 

§ 95 
Omställning till Nära vård för personer med omfattande behov (PPT) 
Föredragande: Peter Adaktusson, Helene Bjerstedt, Mats Wennstig och Bodil Sundlöf 
 
Föredragande gav sina reflektioner kring helheten utifrån de tre delområdena som presenterats och beslutats kring 
vid dagens möte. Bodil Sundlöf presenterade sina tankar kring linje och processer i samverkan samt en bild, hämtad 
från Socialstyrelsen, kring hur olika grupperingar i samverkan kan göra en förflyttning från samråd till synkronisering. 
En fortsatt diskussion behöver föras i LSVO kring hur ett vidgat perspektiv i det fortsatta omställningsarbetet kan 
formas för personer med omfattande behov.  
 

LSVO beslutar 
 

att        lägga informationen till protokollet 
 
§ 96 
LSVO:s verksamhetsplan (se bilaga) 
Föredragande: Arbetsgrupp 
 
Ett förslag till verksamhetsplan för LSVO presenterades. Planen har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av 
Patrik Håkansson, Birgitta Ratcovich, Annelie Kjellström, Kjell Ivarsson, Bodil Sundlöf, Carina Andersson och Mats 
Wennstig. LSVO:s verksamhetsplan utgör tillika den länsgemensamma Färdplanen för omställning till nära vård. Av 
den anledningen har även Helen Andersson, Venera Ujkani och Birgitta Nilsson medverkat i utformandet av planen. 
 
Kopplat till verksamhetsplanen kommer respektive samverkansgrupp att jobba fram en aktivitetsplan som beskriver 
aktiviteter där ansvarig, tidplan, datakälla/indikator, målvärde och uppföljning anges.  
 
Gunilla Råberg förslår att även områdena Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation samt Digitalisering tas 
med i verksamhetsplanen.  
 
Verksamhetsplanen kommer även att presenteras i samverkansgrupperna den närmaste månaden. Arbetsgruppen 
upphör och efter vissa justeringar skickas planen ut på en remissrunda till LSVO. Beslut om verksamhetsplanen tas i 
LSVO 2 december. 

 
LSVO beslutar 
 

att        lägga informationen till protokollet 
 
 

§ 97 
Nära vård 
 
a/Målbild,  
Föredragande: Helen Andersson och Venera Ujkani 
 
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.  
 

LSVO beslutar 
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att      Helen Andersson, Venera Ujkani och Birgitta Nilsson får i uppdrag att ta fram ett reviderat förslag 
kring en av bilderna i foldern  
 

att      det reviderade förslaget skickasut på remiss till LSVO:s ledamöter 
 

att      efter justeringar enligt ovan godkänna presenterat förslag till målbild 
 
 
b/ Färdplan 
Föredragande: Helen Andersson och Venera Ujkani 
 
LSVO:s verksamhetsplan utgör tillika den länsgemensamma Färdplanen för omställning till nära vård. Se även §96. 
 
 

LSVO beslutar 
 

att       lägga informationen till protokollet 
 

§ 98 
Överenskommelse o samarbete mellan Region Blekinge och kommunerna (barn och 
unga/vuxna) 
Föredragande: Carina Andersson och Bodil Sundlöf 
 

Föredragande presenterar ett förslag på åtgärder gällande delen barn och unga i samverkans-
överenskommelsen. Förslaget innebär att textändringen som gjordes innan PSVO:s möte i juni behålles 
samt att rutiner tas fram för de områden där det finns behov av detaljerad samordning och 
ansvarsfördelning. Med tanke på den vidare beslutsprocessen förslås att giltighetstiden förändras till 2023-
03-01 – 2026-02-28. 
 
 
LSVO beslutar 
 

att        ställa sig bakom förslagna förändringar 
 

att        giltighetstiden för överenskommelsen är 2023-03-01 – 2026-02-28 

 
 
§ 99 
LSVO:s möten/utvecklingsdagar - kostnader 
Föredragande: Mats Wennstig 
 
Föredragande beskriver att det i vissa fall kan uppkomma kostnader i samband med utvecklingsdagar och liknande 
som inte hinner förankras i LSVO. Föredragande föreslår därför att kostnader upp till 10 000 kr ska kunna hanteras 
av ordförande och sekreterare i LSVO och därefter fördelas enligt fördelningsnyckeln. 
 

LSVO beslutar 
 

att      kostnader upp till 10 000 kr ska kunna hanteras av ordförande och sekreterare i LSVO och därefter 
fördelas enligt fördelningsnyckeln. 
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§100 
Beredningsgruppens arbete, Mötesplan 2023 
 
a/ Beredningsgruppens arbete 
Föredragande: Robert Schelin, Bodil Sundlöf och Mats Wennstig 
 
Föredragande presenterade ett förslag till hantering av ärenden i LSVO:s beredningsgrupp. Förslaget syftar till att 
säkerställa förankringen av ärenden innan de går upp för beslut i LSVO. Den föreslagna arbetsgången innebär att 
aktualisering av ärenden behöver göras tidigare än idag. Möjligheten att lyfta in akuta ärenden under punkten övriga 
frågor kvarstår.  
 
Robert Schelin beskriver att över tid har antalet frågor ökat och därmed behovet av extra LSVO vid vissa tillfällen. 
Förankringsarbetet i respektive organisation samt i olika grupperingar behöver utvecklas. Totalt sett finns det ett 
behov av att avsätta ytterligare tid för samverkan. Det finns även ett behov av att klargöra kopplingen mellan LSVO 
och det interkommunala forumet. 
 

LSVO beslutar 
 

att        testa den föreslagna hanteringen av ärenden i beredningsgruppen under hösten 2022 och därefter 
utvärdera arbetsgången 
 
 
b/ Mötesplan 2023 
Föredragande: Mats Wennstig 
 
Ett förslag till mötesplan för 2023 har skickades ut till LSVO:s ledamöter direkt efter sommaren samt inför detta 
möte. 
 
LSVO beslutar 
 

att        fastställa LSVO:s mötesplan för 2023 
 
 
§101 
Övriga frågor 

 
Inga övriga frågor hade meddelats 

 
 
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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