
 
 

 
 

LSVO 
Sammanträdesprotokoll  
2022-12-02 

  
Ärendeförteckning 
 
§114 Godkännande av föredragningslistan  
§115 Föregående sammanträdesprotokoll 
§116 HLT - Hälsa, Lärande och Trygghet 
§117 Uppdrag psykisk hälsa 
§118 Närsjukvårdsmodellen 
§119 Karlshamnsmodellen 
§120 LSVO:s verksamhetsplan/färdplan 
§121 Kunskapsstyrning 
§122 Ansvarsfördelning gällande hjälpmedel i skolan 
§123 Avvikelsehanteringssystem 
§124 Kompetensförsörjning 
§125 Trygg och säker utskrivning  
§126 Rapport från PSVO 
§127 Personalprovtagning 
§128 Övriga frågor: 
 a/ Erbjudande från Inera 
 b/ Julsjukvården 
 
 
 

Tid och plats: Fredagen den 2 december 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 
Patrik Håkansson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Olofströms kommun 
Björn Petersson, förvaltningschef Arbete- och välfärdsförvaltningen, Sölvesborgs 
kommun 
Martin Åsman, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen, Sölvesborgs kommun 
Annelie Kjellström, förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen, Sölvesborgs 
kommun  
Maria Appelskog, förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen, Ronneby kommun 
Birgitta Ratcovich, förvaltningschef Socialförvaltningen, Ronneby kommun 
Tobias Ekblad, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun (del av 
mötet) 
Jesper Björnsson ersättare för Cecilia Grefve-Lang, förvaltningschef Socialförvaltningen, 
Karlskrona kommun 
Gunilla Råberg, förvaltningschef Äldreförvaltningen, Karlskrona kommun  
Sylvia Eriksson-Jonasson, tf förvaltningschef, Funktionsstödsförvaltningen, Karlskrona 
kommun 
Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Blekinge (del av mötet) 
Mats Berggren, beställarchef, Region Blekinge 
Birgitta Friberg, hälso- och sjukvårdschef Specialiserad vård, Region Blekinge  
Annika Mellqvist, hälso- och sjukvårdschef Nära vård, Region Blekinge  
Maria Arvidsson-Karlsson, hälso- och sjukvårdschef Medicinska serviceverksamheter, 
Region Blekinge 
Carina Andersson, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
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Frånvarande:  
 
 
 
 
 
Övriga deltagare och 
föredragande:                              
   

Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef Socialförvaltningen, Karlshamns 
kommun  
Yvonne Strandh, förvaltningschef kunskapsförvaltningen, Karlskrona kommun 
Tomas Ringberg, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Karlshamns  
Kommun 
 
 
Kristina Borén, länssamordnare, §117 
Nickolas Maxon, länssamordnare UPH, §117 
Helene Bjerstedt, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Blekinge §118 
Venera Ujkani, FoU-strateg, §120 
Birgitta Nilsson, FoU-strateg, §120 
Helene Andersson, utvecklingsstrateg, Region Blekinge, §120  
Malin Faraasen, Utvecklingsstrateg, Region Blekinge, §124 
Sandra Johansson, processledare, §125 
 

 

 
 

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

 
 
 

Paragrafer:  §114 - §128  
 
 
Underskrifter:  

  

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

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  3(9) 

§ 114 
Godkännande av föredragningslista 
Följande frågor anmäldes till punkten övriga frågor:  
a/ Erbjudande från Inera (Maria Appelskog) 
b/ Julsjukvården (Birgitta Friberg) 
 

LSVO beslutar 
  

att        med tillägg för övriga frågor godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista 
 
 

§ 115 
Föregående sammanträdesprotokoll 
Protokoll för mötet 2022-11-04 presenterades. Kommentarer: 
§106 Närsjukvårdsmodellen: Tills vidare ges en återrapportering från Närsjukvårdmodellen vid varje LSVO 
§107 Karlshamnsmodellen: Tills vidare ges en återrapportering från Karlshamnsmodellen vid varje LSVO 
§109 Nära vård - Målbild: Frågorna kring implementering av målbild samt behovet av länsövergripande 
samordningsfunktion när det gäller omställning och implementering av Nära vård kvarstår och behöver 
hanteras vid kommande LSVO. 
§110 KPMG:s granskning av barn och unga: Resultaten i granskningen hanteras av samverkansgrupp Att 
växa upp. Följs även upp i LSVO under våren. 
§113 Regionens arbete med FoU och förändrad organisatorisk placering: Frågan har hanterats i 
Interkommunalt forum med information av Ros-Marie Nilsson, chef för FoU-verksamheten. 
 
LSVO beslutar 
    

att        godkänna för 2022-11-04 upprättat sammanträdesprotokoll 
 

   
§ 116 
HLT – Hälsa, Lärande och Trygghet (PPT) 
Föredragande: Carina Andersson 
 
Föredragande gav en lägesrapport kring arbetet med HLT från samverkansgrupp Att växa upp. Samverkansgruppen 
ser att det pågår arbeten i länet som tangerar HLT:s intentioner. I processen framåt är det av vikt att ta tillvara 
beslutade arbeten inom UPH samt det som görs inom TSI och Barnsäkert. På sikt kan det vara möjligt att arbeta för 
ett breddinförande i länet av Karlskronas TSI-modell. Detta behöver dock hanteras ytterligare eftersom kommunerna 
har lite olika förutsättningar. 
 

LSVO beslutar 

 

att      lägga informationen till protokollet 
 
 
§ 117 
Uppdrag psykisk hälsa (PPT) 
Föredragande: Kristina Borén och Nickolas Maxon 
 
Föredragande informerade om förankringsarbetet kring strategiskt inriktningsbeslut för 2023 gällande äldre. 
Förankringsarbete med presentation av underlag har gjorts i de tre samverkansgrupperna samt Interkommunalt 
forum.  
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De satsningar som av olika skäl behöver föra över medel till 2023 är Digitalt dialog- och kunskapsstöd (e-hälsotjänst) 
för personer med svårläkta sår samt BarnSäkert Ronneby. Alla projekt har ännu inte svarat på årets utvärdering och 
därför inkommer det eventuellt fler som är i behov av att föra över medel till 2023. 
 
Föredragande gav även en inledande information om förslag till fördelning av resterande medel för 2022. Senast den 
12 december kommer ett fullständigt beslutsunderlag att skickas ut till LSVO. Vid LSVO 230113 tas beslut kring 
fördelning av resterande medel för 2022. 
 

LSVO beslutar 
 

att        godkänna förankring avseende strategiskt inriktningsbeslut för att delar av medel 
inom UPH 2023 ska riktas mot målgrupp äldre. 
 

att        inriktningen innebär att minst en tredjedel av 2023 års medel från 
överenskommelsen ska användas till inriktning äldre. 
 

att        godkänna att medel som tidigare beviljats för aktuella satsningar får överföras till 
2023 utifrån skäliga anledningar 
 
 
§ 118 
Närsjukvårdsmodellen 
Föredragande: Helene Bjerstedt och Katarina Losell 
 
Ett bör-läge och en processkarta som syftar till att få en gemensam bild är framtagna. Det är tydligt att det i dagsläget 
görs på olika sätt i många delar i länets kommuner och på de olika vårdcentralerna. Ett arbete som syftar till en ökad 
enhetlighet och samsyn pågår. Den kommande handlingsplanen kommer att bli viktig för att ta steg i arbetet. 

 
LSVO beslutar 
 

att        lägga informationen till protokollet 
 
 
§ 119 
Karlshamnsmodellen 
Föredragande: Annika Mellqvist 
 
Breddinförandet av de tre prioriterade lösningarna kring Prator, Läkemedel/Apodos och Kontaktvägar pågår.  
Fas 1 pågår med god effektivitet och Fas 2 är påbörjad. Det har genomförts en informationsträff med chefer inom 
omsorg, offentlig och privat vård. En arbetsgrupp/stödgrupp ger support till linjeledningar. Har även genomfört 
information till operativ styrgrupp (Referensgruppen för Närsjukvård i samverkan). 
 

LSVO beslutar 
 

att       lägga informationen till protokollet 
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§ 120 
LSVO:s verksamhetsplan/färdplan 
Föredragande: Bodil Sundlöf, Birgitta Nilsson, Venera Ujkani, Helen Andersson, Carina Andersson och Mats Wennstig 
 
Föredragande presenterade övergripande kring de generella och specifika utvecklingsområdena i verksamhetsplanen. 
Vidare presenterades kring de aktivitetsplaner som respektive samverkansgrupp ska ta fram samt kring indikatorer 
för jämlik hälsa, nära vård, stöd och omsorg. 
 
Verksamhetsplanen har förankrats i respektive berörd organisation, PSVO, Interkommunala forumet och de tre 
samverkansgrupperna. 
 
 

LSVO beslutar 
 

att        godkänna Samverkan Blekinges verksamhetsplan 2023 – 2026 
 
 
§ 121 
Kunskapsstyrning 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
 
Arbetsgruppen kring kunskapsstyrning har inlett sitt arbete och gruppen har planerat in regelbundna möten. Vid 
nästa möte ska ett förslag till tidplan för arbetet tas fram. En återrapport till LSVO planeras till mars-april. 

 
LSVO beslutar 
 

att        arbetsgruppen tar fram en tidplan för arbetet 
 

att        arbetsgruppen tar fram en tidpunkt då återrapport görs i LSVO 
 
Protokollet ska skickas till 
Sammankallande för arbetsgrupp kunskapsstyrning 
 
 
§ 122 
Ansvarsfördelning gällande hjälpmedel i skolan (PPT) 
Föredragande: Mats Berggren 
 
I samband med en aktuell avvikelse har en mycket lång handläggningstid vid förskrivning av hjälpmedel till en elev 
upptäckts. Avvikelsen visar på att flera inblandade instanser inte tagit ansvar för förskrivningen av hjälpmedlet 
beroende på olika tolkningar kring befintligt regelverk. Avvikelsen har diskuterats i samverkansgruppen Att växa upp. 
Det är nu angeläget att tydliggöra ansvar, förtydliga gränsdragningar samt hur samverkan skall ske för att undvika 
liknande händelser. Det finns en kortsiktig lösning i väntan på framtagna riktlinjer.  
 

LSVO beslutar 
 

att      samverkansgrupp Att växa upp får i uppdrag att arbeta fram riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel 
i skolan 
  

att      samverkansgrupp Att växa upp får i uppdrag att klargöra vårdgivaransvar gällande förskrivning av 
hjälpmedel i skolan 
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att      samverkansgrupp Att växa upp får i uppdrag att föreslå hur samverkan skall ske mellan berörda 
huvudmän vid oklarheter kring förskrivning av hjälpmedel i skolan 
 

att      samverkansgrupp Att växa upp ger en delrapport till LSVO i mars med målet att presentera ett 
slutligt förslag i LSVO i juni 
 

Protokollet ska skickas till 
Sammankallande för samverkansgrupp Att växa upp 
 
 

§ 123 
Avvikelsehanteringssystem  
Föredragande: Bodil Sundlöf 
 
Ett förslag till arbetsgrupp för Avvikelsehantering i samverkan har tagits fram. Viss komplettering behöver göras 
gällande representation från skolan och medicinsk service. I ett första steg behöver en rutin/process tas fram och 
därefter se över möjligheten till en länsgemensam digital lösning. Björn Pettersson och Birgitta Friberg skissar på ett 
förslag till uppdrag och tidplan för arbetsgruppens arbete som presenteras vid LSVO 230113. 
  
 

LSVO beslutar 
 

att        godkänna förslaget till arbetsgrupp efter komplettering från skolan och medicinsk service. 
 

att        Jesper Björnsson, SAS (socialt ansvarig socionom) och Ida Silvare, Patientsäkerhetssamordnare är 
sammankallande för gruppen 
 

att        Björn Pettersson och Birgitta Friberg skissar på ett förslag till uppdrag och tidplan som presenteras 
vid LSVO 230113. 
 
Protokollet ska skickas till 
Jesper Björnsson, Ida Silvare, Björn Pettersson och Birgitta Friberg 
 
 
§ 124 
Kompetensförsörjning (PPT) 
Föredragande: Malin Faraasen 
 
Regional handlingsplan kompetensförsörjning 2023 har presenterats i regionchefsgruppen. Nästa steg är att se hur 
denna kan tillämpas i LSVO:s ledningssystem - Samverkan Blekinge. Föredragande presenterar ett förslag till fortsatt 
arbetsprocess. Detta innebär följande:  

• På nästa styrgruppsmöte för kompetensplattform vård och omsorg tittar vi på hur handlingsplanen kan 
konkretiseras för vård och omsorgsområdet där den pågående processen med regionalt vård- och 
omsorgscollege också finns med 

• Under året uppdatera kompetensförsörjningsrapporten för vård- och omsorg 

• På ett LSVO i vår ha en workshop om vad handlingsplanen konkret kan innebära 
 

LSVO beslutar 
 

att        godkänna presenterat förslag till arbetsprocess 
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§ 125 
Trygg och säker utskrivning  
Föredragande: Birgitta Friberg, Sandra Johansson och Mats Wennstig 
 
Föredragande presenterar ett förslag kring processledare för 2023 och framåt, processteam samt kring uppföljning av 
GAP-analys och handlingsplan för process Trygg och säker utskrivning. Birgitta Friberg informerar även om att hon 
och Torill Skaar-Magnusson som processägare, har blivit intervjuade av Radio Blekinge utifrån Dagens ris som 
publicerats i BLT. Processägarna ställer inte sig bakom den bild som presenterades i BLT. 

 
LSVO beslutar 
 

att        utse två verksamhetsnära processledare (kommun 20% respektive region 20%) 
 

att        nuvarande processledares uppdrag förlängs till 230331. Finansieras med resterande LOS-medel   
under perioden 230101-230331 
 

att        befintlig rutingrupp utgör processteam för processen Trygg och säker utskrivning   
               

att        processledare LOS följer upp aktiviteter i ”GAP-analys och handlingsplan”. Resultat presenteras i 
slutet av januari 2023 
 
 
§ 126 
Rapport från PSVO 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
 
Föredragande gav en kort presentation av punkterna som togs upp vid PSVO:s möte 221118. Vid mötet hanterades 
frågan kring Överenskommelse om samarbete där vissa justeringar har gjorts gällande inkludering av målgrupper. 
Vidare beslutade PSVO att ställa sig bakom Blekinges målbild för jämlik hälsa, nära vård, stöd och omsorg och att 
rekommendera fullmäktige i Region Blekinge och länets kommuner att ställa sig bakom densamma. Utöver detta 
hanterades även frågan kring revidering av hemsjukvårdsavtalet. PSVO beslutade att ge LSVO i uppdrag att revidera 
hemsjukvårdsavtalet samt återkoppla revideringen av hemsjukvårdsavtalet till PSVO senast i juni 2023. Frågorna 
kring Överenskommelse om samarbete samt revidering av hemsjukvårdsavtal tas upp vid LSVO 230113. 
 

LSVO beslutar 
 

att      lägga informationen till protokollet 
 
 
§ 127 
Personalprovtagning 
Föredragande: Kjell Ivarsson 
 
Statens ersättning till regionerna för personalprovtagning upphör 221231. Folkhälsomyndigheten rekommenderar 
fortsatt provtagning av hälso- och sjukvårds- och omvårdnadspersonal. Efter samråd med smittskyddsläkare kommer 
Region Blekinge erbjuda kostnadsfri personalprovtagning fram till 230331. Provtagning av riskgrupper fortsätter som 
tidigare. 
  
 

LSVO beslutar 
 

att        lägga informationen till protokollet 
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§ 128 
Övriga frågor 
a/ Erbjudande från Inera 
Föredragande: Maria Appelskog 
 
Inera har presenterat fyra nya erbjudanden till kommunal vård och omsorg kring: Vårdhandboken på lätt svenska, 
Kunskapsstöd för kommunernas hälso- och sjukvård, SBAR-rapporteringsstöd och ViSam-beslutsstöd. För att 
uppnå största nytta gällande ViSam rekommenderas att införandet av tjänsten samordnas mellan region och 
kommuner.  

 
LSVO beslutar 
 

att        ge Annika Mellqvist, Birgitta Friberg, Helene Bjerstedt och Maria Appelskog i uppdrag att se över 
hur ett arbete kring ViSam kan samordnas. Arbetet presenteras vid LSVO 230113. 
 
Protokollet ska skickas till 
Annika Mellqvist, Birgitta Friberg, Helene Bjerstedt och Maria Appelskog  
 
 
b/ Julsjukvården 
Föredragande: Birgitta Friberg 

 
Föredragande informerar om att det bjuds in till möten i julsjukvården på samma sätt som tidigare år. 
Vidare att en utvärdering av årets sommarsjukvård har sammanställts. 
 
LSVO beslutar 
 

att        Birgitta Friberg informerar om utvärderingen av sommarsjukvården vid kommande möte med 
LSVO 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet ska skickas till 
Diariet 
Ledamöter 
Gunilla Björnsson 
Peter Lilja 
Lars Ericsson 
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