
 
 

 
 

LSVO 
Sammanträdesprotokoll  
2022-11-04 

  
Ärendeförteckning 
 
§102 Godkännande av föredragningslistan  
§103 Föregående sammanträdesprotokoll 
§104 Kompetensplattform 
§105 Trygg och säker utskrivning 
§106 Närsjukvårdsmodellen 
§107 Karlshamnspiloten 
§108 Uppdrag psykisk hälsa 
§109 Nära vård – målbild 
§110 KPMG:s granskning barn och unga 
§111 Avvikelsehanteringssystem 
§112 Rapport från PSVO 
§113 Övriga frågor 
 
 
 

Tid och plats: Fredagen den 4 november 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 
Björn Petersson, förvaltningschef Arbete- och välfärdsförvaltningen, 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 
Jeanette Sisins ers för 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:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Åsman, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen, Sölvesborgs 
kommun 
Annelie Kjellström, förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen, 
Sölvesborgs kommun  
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  
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Övriga deltagare och 
föredragande:                              
   

Sandra Johansson, processledare, §105 
Helene Bjerstedt, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Blekinge §106 
Peter Adaktusson, projektledare, §107 
Jacqueline Yates, samordnare suicidprevention, §108 
Nickolas Maxon, länssamordnare UPH, §108 
Venera Ujkani, FoU-strateg, §109 
Birgitta Nilsson, FoU-strateg, §109 
Helene Andersson, utvecklingsstrateg, Region Blekinge, §109 
Malin Swärd-Davidsson, strateg Välfärdsutveckling Nära vård, VästKom, §111 

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

 
 
 
 

Paragrafer:  §102 - §113  
 
 
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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§ 102 
Godkännande av föredragningslista 
Följande frågor anmäldes till punkten övriga frågor:  
a/ Regionens arbete med FoU och förändrad organisatorisk placering (Cecilia Grefve-Lang) 
 

LSVO beslutar 
  

att        med tillägg för övriga frågor godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista 
 

§ 103 
Föregående sammanträdesprotokoll 
Protokoll för mötena 2022-09-30 och 2022-10-07 presenterades. 
 
LSVO beslutar 
    

att        godkänna för 2022-09-30 och 2022-10-07 upprättade sammanträdesprotokoll 
 

   
§ 104 
Kompetensplattform – rapport från styrgrupp (PPT) 
Föredragande: Suzana Selan 
 
Föredragande gav en rapport från styrgrupp kompetensplattform vård och omsorg kring Avsiktsförklaring för 
kompetensplattform vård- och omsorg, arbetet med Vård- och omsorgscollege samt APL-platser. En 
avsiktsförklaring är framtagen som syftar till att tillgodose de regionala vård och omsorgsarbetsgivarnas behov av rätt 
kompetens i rätt tid. Avsiktsförklaringen lägger grunden för en konstruktiv dialog och samverkan som kan leda till 
gemensam handling kring olika frågor.  
 
Det finns ett tydligt uppdrag från politiken att vi ska införa Vård och omsorgscollege i Blekinge. Ett gemensamt 
regionalt utvecklingsprojekt är igång där projekt-/processledare är tillsatta. Det ska tas fram vision, syfte, mål och 
aktiviteter samt en kostnadskalkyl för införandet. Vidare ska detta presenteras på politisk nivå för beslut om fortsatt 
arbete med införandet. 
 
Det råder en stor brist på APL-platser till våren 2023 inom framför allt Hälso- och sjukvårdsplatser, men även 
framtida APL-platser inom LSS/Psykiatri. Efter ett samverkansmöte mellan skolorna och arbetsgivarrepresentanter 
för alla kommuner och region är nu alla APL-platser för våren 2023 lösta. Det finns en risk för långsiktig brist på 
APL-platser och därför behöver APL-platser i hela länet användas för att täcka behovet. Det finns sedan tidigare ett 
inriktningsbeslut om att inrätta ett APL-råd under våren 2023 enligt liknande struktur som finns för VFU-råd. 
 
 

LSVO beslutar 

 

att      ha en fortsatt strategisk diskussion kring kompetensförsörjning vid LSVO 221202 

 

att      styrgrupp kompetensplattform avrapporterar till LSVO en gång per termin 

 
 
§ 105 
Trygg och säker utskrivning – processledare from 230101, behovet av processteam, behovet av 
uppföljning, utbildning i Prator och Blekingerutiner (PPT) 
Föredragande: Torill Skaar-Magnusson, Birgitta Friberg, Sandra Johansson och Mats Wennstig 
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Föredragande gav en beskrivning kring behovet av att utse två verksamhetsnära processledare. Förslagsvis en från 
kommun på 20% respektive region på 20%. Vidare behovet av att utse ett processteam med verksamhetsnära 
representanter. Förslagsvis kan nuvarande rutingrupp utgöra detta processteam. Det finns även behov av att 
tydliggöra uppföljning av aktiviteterna i beslutad ”GAP-analys och handlingsplan” som ska vara genomförda senast 
221231. Förslagsvis kan nuvarande processledare hålla ihop denna uppföljning. Till LSVO 2 december tas fram ett 
beslutsunderlag kring de presenterade delarna med ytterligare tydlighet kring hur uppföljningen av handlingsplanen 
kan genomföras. 

 
LSVO beslutar 
 

att        lägga informationen till protokollet 
 
 
§ 106 
Närsjukvårdsmodell i samverkan– aktuellt läge (PPT) 
Föredragande: Helene Bjerstedt 
 
Arbetet flyter på bra. Processkartläggning pågår och ur arbetsgruppen, som består av verksamhetsnära 
representanter, ska processteam utses. Nätverksträffar för samordningssköterskor sker kontinuerligt för att stödja i 
uppdraget och i implementeringen.  
 
Pågår förberedelser för FoU-studier kopplade till uppdraget (BKC + Linnéuniversitet). Goda dialoger med 
referensgruppen – fokus på samsyn, identifiering/screening och samordningsfunktionens uppdrag samt dialog om 
breddinförande kopplat till Karlshamnsprojektet. Det planeras för en strategidag med referensgruppen samt 
uppföljande dialog med processägarna.  

 
LSVO beslutar 
 

att        lägga informationen till protokollet 
 
§ 107 
Karlshamnspiloten– aktuellt läge (PPT) 
Föredragande: Peter Adaktusson 
 
Föredragande ger en aktuell bild av breddinförandet av Karlshamnsmodellen. Det lyfts även fram några farhågor 
kring möjliga tolkningar av de beslut som togs vid LSVO 221007 gällande Karlshamnspiloten, Närsjukvårdsmodellen 
och Trygg och säker utskrivning. Helen Bjerstedt ger ett förtydligande om att lösningen kring Kontaktvägar 
integreras i arbetet med närsjukvårdsmodellen. Mats Wennstig gör ett förtydligande kring rutingruppens uppdrag och 
arbete. Blekingerutinerna beskriver främst ”vad” som ska göras i respektive del i processen. Respektive verksamhet 
behöver utforma ”hur” detta ska genomföras. Detta innebär att lösningarna som rör Prator (Vårdrapport) samt 
läkemedel vid utskrivning kommer att beskrivas i de reviderade Blekingerutinerna. Respektive verksamhet behöver 
sedan lösa ”hur” vårdrapport respektive läkemedel vid utskrivning ska realiseras. 
 

LSVO beslutar 
 

att       lösningarna Prator, Läkemedel och Kontaktvägar implementeras enligt plan för Karlshamnspiloten 
  

att      underlagen till Blekingerutinerna – gäller främst Prator/Vårdrapporter och Läkemedel – finns 
framtagna i riktlinjer för implementeringsplanerna av Karlshamnspiloten 
 

att      eventuella lokala justeringar anpassas i anslutning till de olika faserna för implementering 
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§ 108 
Uppdrag psykisk hälsa 
 
a/Handlingsplan suicidprevention, arbetsgrupp suicidprevention (PPT)  
Föredragande: Jackie Yates 
 
Behovet att förlänga tiden för framtagandet av en länsövergripande strategi för suicidprevention beror på att arbetet 
har tagit längre tid än planerat beroende på att processen med att bilda en arbetsgrupp försenades. Av den 
anledningen föreslås att nuvarande plan gäller även för 2023. Den utsedda arbetsgruppen har påbörjat sitt arbete. 
Gruppen identifierade att det fanns behov av att förtydliga uppdraget därför har ett förslag till uppdragsbeskrivning 
arbetats fram. 
 

LSVO beslutar 
 

att        förlänga nuvarande handlingsplan för suicidprevention under 2023. 
 

att        godkänna arbetsgruppens representanter. 
 

att        godkänna arbetsgruppens förslag på uppdragsbeskrivning för framtagandet av en gemensam 
länsövergripande strategi för suicidprevention. 
 
b/Medel till tjänster inom UPH (PPT) 
Föredragande: Nickolas Maxon 
 
Föredragande presenterar ett förslag att avsätta medel till förlängning av tjänsten som Kommunikatör på 50% för 
tiden 230101-231231. Vidare till en Ekonomisk kompetens på 10-20% med start så snart som möjligt och ett år 
framåt. Finansieras enligt följande: 
 

 
 
Vid LSVO den 2 december presenteras en fördelning av övriga medel för 2022 samt ett förtydligande angående 
inriktningsbeslut för 2023. Gällande styrgrupp för Uppdrag psykisk hälsa kommer en omvärldsbevakning att 
sammanställas kring detta. 

 
LSVO beslutar 
 

att        rekommendera regiondirektören att tillsätta medel inom ramen för överenskommelsen 
”Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention” för 2022 enligt ”Beslutsunderlag för 
tillsättning av medel till satsningar och poster inom ramen för uppdrag psykisk hälsa” och tabell ovan. 
 
§ 109 
Nära vård - Målbild 
Föredragande: Helén Andersson, Birgitta Nilsson och Venera Ujkani 
 
Föredragande presenterar en uppdaterad version av målbilden. De lyfter även frågor kring hur beslut ska tas kring 
målbilden. Troligtvis behöver beslut tas i respektive politiskt organ. Förslagsvis kan detta lyftas till PSVO för att få 
vägledning i frågan. Vidare behöver det klargöras kring hur målbilden ska implementeras. Föredragande kan 
undersöka detta närmare med stöd av den kommunikatör som medverkat vid framtagandet av målbilden. 
Föredragande framhåller även behovet av att tydliggöra behovet av en länsövergripande samordningsfunktion när det 
gäller omställning och implementering av Nära vård i Blekinge. 
 

Fördelning av medel statsbidrag psykisk hälsa 2022

LSVO beslutsdatum Till Belopp Aktivitet Mottagare

2022-11-04 Tjänst, Kommunikatör 50% UPH 400 000          787 KoU

2022-11-04 Tjänst, Ekonomisk kompetens 20% UPH            160 000 787 KoU
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LSVO beslutar 
 

att        frågan kring beslutsprocess gällande framtagen målbild skickas till PSVO:s beredningsgrupp 
 
§ 110 
KPMG:s granskning av barn och unga – Regionens svar (PPT) 
Föredragande: Kjell Ivarsson 
 
Föredragande presenterar granskningen som helhet samt regionens svar på de olika punkterna. KPMG:s 
sammanfattande bedömning 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. 
 
Föredragande beskriver även att det diskuteras en hel del kring köerna till BUP men även av vikt att lyfta fram hur 
proaktiva insatser kan utformas i syfte att undvika behovet av insatser från BUP. 
 
Cecilia Grefve-Lang framhöll att granskningen beskriver ett stort och viktigt område att arbeta gemensamt med. 
Området är även aktuellt i de politiska instanserna.  
 

LSVO beslutar 
 

att      lägga informationen till protokollet 
 
 

§ 111 
Avvikelsehanteringssystem – Avvikelser i samverkan i Västra Götaland, återrapportering 
från arbetsgrupp 
Föredragande: Malin Svärd-Davidsson, Birgitta Friberg, Björn Petersson och Kjell Ivarsson 
 
Malin Swärd-Davidsson, strateg Välfärdsutveckling Nära vård, VästKom, medverkade med information kring 
avvikelser i samverkan i Västra Götaland. Inom vårdsamverkan i Västra Götaland finns ett hälso- och sjukvårdsavtal 
sedan slutet av 90-talet. Detta reglerar bland annat avvikelser i samverkan. Sedan början av 2020 finns en 
länsgemensam rutin och implementeringsplan för avvikelser i samverkan för att få en effektivare hantering av denna 
typ av avvikelser och på så sätt få en högre patientsäkerhet. En succesiv övergång från fax till IT-stöd för avvikelser i 
samverkan har pågått sedan 2020. Efter ett omfattande implementeringsarbete är nu alla inne i systemet. Sedan 
införandet av det gemensamt IT-stöd har avvikelserna totalt sett ökat och de mest förekommande är kring in- och 
utskrivning samt vårdövergångar. Statistik för att se mönster är möjligt att ta fram ur systemet men kräver att det 
finns några med spetskunskap som kan ge stöd i detta. I det fortsatta arbetet belyses hur sammanställning och analys 
av statistik kan utvecklas samt formerna för länsgemensam uppföljning av god och nära vård. Vidare planeras för 
översyn av nuvarande rutin för avvikelser i samverkan. 
 
Birgitta Friberg och Björn Petersson ger en beskrivning av nuläget kring avvikelsehantering i Blekinge. Avvikelser 
hanteras manuellt av lokala samverkansgrupper i varje kommun och av de tre länsövergripande 
samverkansgrupperna. Avvikelserna hanteras inte på ett systematiskt sätt och redovisas inte till högre nivå i 
samverkansorganisationen. Ett digitalt stöd för avvikelsehantering i samverkan och gemensam rutin för 
avvikelsehantering saknas. Kjell Ivarsson beskriver att en upphandling av ett digitalt avvikelsehanteringssystem är på 
gång för regionens samtliga förvaltningar. Det finns en ambition att även koppla kommunerna till detta system. Kjell 
Ivarsson ska initiera behovet av medverkan från kommunerna till utsedd projektledare i regionen. Utöver avvikelser 
är det även angeläget att lyfta fram det som fungerar bra - de goda exemplen. 
  
 

LSVO beslutar 
 



 

  7(7) 

att        utse en arbetsgrupp av kvalitets- och avvikelsesamordnare från kommunerna och regionen. Förslag 

till arbetsgrupp presenteras vid LSVO 221202. 
 

att        ge arbetsgruppen i uppdrag att ta fram en gemensam rutin för avvikelsehantering i samverkan 
 

att        undersöka möjligheten att upphandla gemensamt digitalt stöd för avvikelsehantering i samverkan 

 
 
§ 112 
Rapport från PSVO 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
 
Föredragande gav en kort presentation av punkterna som togs upp vid mötet. 
 

LSVO beslutar 
 

att      lägga informationen till protokollet 
 
 
§ 113 
Övriga frågor 
a/ Regionens arbete med FoU och förändrad organisatorisk placering 
Cecilia Grefve-Lang lyfter frågan om regionen planerar för en förändrad organisatorisk placering för FoU-
verksamheten. Ingen av regionens representanter känner till något om detta. Frågan tas upp med chefen för FoU-
verksamheten och återkopplas vid LSVO 221202. 
 

 
 
Protokollet ska skickas till 
Diariet 
Ledamöter 
Gunilla Björnsson 
Peter Lilja 
Lars Ericsson 
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