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§ 55 
Godkännande av föredragningslista  
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
  
att        med tillägg under övriga frågor godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista. 
 
§ 56  
Föregående sammanträdesprotokoll  
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
    
att        godkänna för 2020-06-05 upprättat sammanträdesprotokoll. Budget för Psykisk Hälsa  
             2020 var uppe för diskussion och beslut togs om att använda dela av pengarna för  
             samverkan och de lokala samverkansgrupperna i kommunerna. Kommunerna fick  
             uppdraget att undersöka om de kan ta emot pengar från Region Blekinge på det här  
             sättet. Detta hade kommunerna gjort till dagens möte. Klartecken gavs från  
             Karlskrona, Olofström, Ronneby och Karlshamn. 
 
 
§ 57 
Ordförande LSVO 
Förslag att Bodil Sundlöf, hälso- och sjukvårdsstrateg på enheten för kvalitet och utveckling ersätter 
Suzana Selan som ordförande 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
    
att        Bodil Sundlöf ersätter Suzana Selan som ordförande i LSVO från och med nästa möte och    
             fram tills vi har ett nytt ledningssystem på plats. 
 
 
§ 58 
LSVO:s ledningssystem 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
Mats Wennstig och Bodil Sundlöf har, i samband med översynen av LSVO:s ledningssystem, tittat särskilt på 
Strategi för Hälsa-målen. Indikatorerna är relativt specifika och behöver bearbetas i verksamhetsgrupperna 
eller till och med i de lokala samverkansgrupperna för att vi ska kunna sätta konkreta aktiviteter till dem. 
Detta arbete bör synkas med ledningssystemsarbetet så att målarbetet löper genom alla beslutsnivåer. Vi 
efterfrågar ett uppdrag att få bearbeta och återkomma med ett nytt förslag till ledningssystem som har en 
tydligare koppling till Strategi för Hälsa-målen. Inom ramen för det nya förslaget till ledningssystem har bl.a. 
tre nya verksamhetsgrupper inom LSVO diskuterats; äldre vuxna, vuxna respektive barn/unga. Vi skulle vilja 
koppla målen till dessa målgrupper. En referens-/dialoggrupp med representanter från kommunerna för resp 
målgrupp vore bra tillsammans med representanter från Region Blekinge. Förslag till tidplan är att nytt 
ledningssystem tas upp för beslut i december för att träda ikraft fr.o.m. januari. Stämmer av vårt arbete 
kontinuerligt i LSVO och verksamhetsgrupper, med fördel via Skype för att undvika onödiga resor. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
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att        godkänna förslaget ovan med upplägg, arbetsgång och tidplan. 
att        Bodil och Mats väljer ut de personer de önskar ha med i sin grupp och förankrar med  
            LSVO-ledamöterna. Thomas Svensson, Karlshamn vill gärna vara med i gruppen. 
 
 
§ 59 
Reviderad budget Uppdrag Psykisk Hälsa  
Föredragande: Bodil Sundlöf 
Vi behöver ha en tydlig plan för de samverkanspengar vi ännu inte har använt, för att säkra dem över längre 
tid. Det råder en eftersläpning av våra planer p.g.a. att medel betalats ut så sent på året. Vi behöver komma 
ikapp vår planering så att den stämmer med 2020 års bidrag, bör alltså omfatta plan även för 2021. Möjlighet 
finns att söka medel från kommuner och region, men inte många ansökningar har kommit in. Vi gör ett nytt 
utskick för att påminna om möjligheten. Alla initiativ är välkomna. Initiativ är på gång både i Ronneby, 
Karlshamn och Region Blekinge. Förslag att Bodil och Mats besöker dialogmöte för Hälsovalsaktörer och 
informerar den nya områdeschefen för nära vård när han är på plats.  
 
2019 års pengar, redan beslutade: Under posten Övriga utgifter väntar en framskjuten utbildning om 
beroende samt tryckkostnader för informationsmaterial. 
 
Ungdomsmottagningen 
Hela summan förslås gå till gemensamma projekt. 
Brukarmedverkan redan uppgjord att pengarna kommit in och fördelats ut under året. 
 
Suicidprevention 
Psykiatriveckan skjuts fram till nästa vår. MHFA-instruktörsutbildning skjuts också fram. Nya tidsperioder 
inlagda i planen nu. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        godkänna reviderad budget för Uppdrag Psykisk Hälsa 
att        Bodil gör nytt utskick om möjligheten att söka samverkansmedel 
att        Bodil informerar Hälsovalsaktörerna vid deras dialogmöte samt den nya områdeschefen för  
            nära vård.  
 
        
§ 60 
Grunda Sunda Vanor - halvtidsrapport 
Föredragande: Suzana Selan 
Halvtidsrapporten har skickats ut på förhand. En strukturerad modell för att främja goda levnadsvanor hos 
barn och unga. Arbetet har främst dragit i gång i Karlshamn och Olofström. Sölvesborg är på väg in. Under 
nästa år ska samtliga kommuner ha implementerat modellen. Viss tidsförskjutning råder i satsningen p.g.a. 
Corona men i övrigt följer vi planen. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        godkänna halvtidsrapporten för Grunda Sunda Vanor 
 
 
§ 61 
Tidiga sömlösa insatser 
Föredragande: Carina Andersson och Helene Andersson Sjöblom 
Carina och Helene presenterade status på arbetet med TSI. Regeringen har tagit beslut om en förlängning av 
TSI fram till juni 2023. Vi har kommit långt i vårt samverkansarbete, men har ännu en bit kvar för att 
systemet ska bli robust i länet. Hur ser LSVO på att vi fortsätter detta arbete? Vi skulle gärna vilja ha era 
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inspel på hur vi kan växla upp det här arbetet ytterligare. Gärna ett närmare samarbete mellan arbetsgrupp 
och styrgrupp. 
 
Finns också möjlighet att söka medel för delprojekt inom området brottsförebyggande arbete, fortfarande 
med inriktning på tidiga sömlösa insatser, t.ex. föräldrastöd, skolnärvaro, i de områden där vi ser behov. 
Carina och Helene skickade ut information till arbetsgrupperna i maj. Sista ansökningsdag den 30 september. 
I denna delsatsning ges också möjlighet till processledarutbildning och nätverk m.m. Varje kommun får ta tag 
i detta utvecklingsområde, skicka in ansökningar och skapa lokala styr- och arbetsgrupper. Kontaktperson på 
Socialstyrelsen är Kerstin Bergman. Carina och Helene stöttar också vid behov. Det kan finnas en möjlighet 
att samtidigt söka medel från Psykiska Hälsa Uppdraget, så länge det omfattar en tydlig samverkan. 
 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        vi tillsammans fortsätter arbetet med Tidiga sömlösa insatser - Bas. 
att        arbetsgruppen arbetar fram ett förslag till fortsatt plan för TSI som provtrycks för     
            diskussion i styrgruppen (=LSVO) under hösten. 
 
 
§ 62 
God och nära vård i Blekinge 
Föredragande: Birgitta Nilsson 
Nationell satsning på utvecklingen av nära vård i Sverige. En satsning som troligen kommer att löpa fram till 
2027. Det finns inga garantier för kommande år. Socialdepartementet och SKR inleder sina 
överenskommelsediskussioner nu i september inför 2021. 
 
Birgitta Nilsson – pengar rekvirerade som RSS-medel för samverkan kring nära vård. Medlen ”förvaras” på 
Region Blekinge, men är kommunernas gemensamma medel. Vid slutredovisning till Kammarkollegiet får vi 
återbetala de medel vi inte förbrukat per den 2021-03-31. Det är främst kommunerna som äger och 
samordnar dessa medel och redovisningen av dem.    
 
Vi har tidigare diskuterat rekryteringen av två samordnande processledare för länssamordningen av nära vård, 
en som arbetar för kommunerna och en som arbetar för Region Blekinge. Medlen ska även främja 
utbildningsinsatser i våra organisationer. 
 
Mats Wennstig har reviderat uppdragsbeskrivningen för de två processledarna, enligt uppdrag på förra 
LSVO-mötet. Kommunerna skulle komma med inspel till Mats W kring hur rekryteringsförfarandet skulle 
kunna gå till, men inga inspel har inkommit.  
 
Förslag:  

- att Region Blekinge står för själva anställningen  
- att en kombinerad rekryteringsgrupp skapas där både representant från Region Blekinge och från 

kommun medverkar. 
 
Viktiga meriter att efterfråga: 

- Projektledarerfarenhet 
 
Kan vi koppla samman arbetet med nära vård med arbetet med kunskapsstyrningen på ett smart sätt för att 
optimera nyttan av de statliga medel vi har fått till oss i länet? Det är korta tidsramar för RSS-medlen, vi 
hinner knappt få processledarna på plats innan pengarna ska slutredovisas. 
 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        undersöka mer ingående vilka villkor som gäller för de medel vi har rekvirerat 
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att        Birgitta bjuder in till ett möte mellan kommunerna för att konkretisera insatserna i länet  
            (kommunerna emellan) kopplat till syftet med de nationella medlen  
att       Mats skickar ut den reviderade uppdragsbeskrivningen för de två processledarna 
att        processledarna ska ha sin anställning på Region Blekinge om en rekrytering blir aktuell. 
 
 
§ 63 
Kunskapsstyrning – länsgemensamt arbete 
Föredragande: Håkan Friberg och Karin Nedfors  
Den nationella satsningen på kunskapsstyrning presenterades och hur denna struktur ska löpa hela vägen ner 
via den hälso- och sjukvårdsregionala nivån (södra hälso- och sjukvårdsregionen) ner till våra lokala strukturer 
i Blekinge län (se bifogat bildspel med organisationsskiss). Vårdkommittén, där ni kommuner också finns 
representerade via Maria Bengtsson i Karlshamns kommun och Anna Hedlund i Karlskrona kommun, utgör 
en del i vår lokala kunskapsstyrningsorganisation. Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp arbetas 
fram på nationell nivå och ska sedan implementeras på hälso- och sjukvårdsregional respektive länsnivå med 
lämpliga anpassningar utifrån lokala behov och förutsättningar. Alla vårdförlopp remissas före beslut. I 
dagsläget finns tre nationellt beslutade vårdförlopp som nu ska implementeras. 
 
Vi i Region Blekinge ser ett stort behov att vi tillsammans med er kommuner tar oss an detta 
implementeringsarbete för att kunna uppfylla kraven om att vårdprocesser ska kunna bli personcentrerade 
och sammanhållna. Vi ber ödmjukt om er delaktighet i det här arbetet. Lokala programområdesgrupper 
(LPO) och lokala arbetsgrupper (LAG) behöver nu formeras här i vårt län för respektive vårdförlopp, med 
representanter från kommuner och Region Blekinge. Kommunerna får hjälpas åt att bemanna upp de olika 
grupperna och då representerar man alla kommunerna. 
 
Diskussion fördes kring hur vi startar. Ska kommunerna bara var med på ett av de tre första vårdförloppen 
för att hitta ett bra arbetssätt? Måste vi prioritera så är troligen vårdförloppet för Stroke det mest angelägna, 
även om Region Blekinge helst vill ha kommunerna med på alla vårdförlopp. MAS:arna är bra representanter 
som i sin tur har goda nätverk sinsemellan. 
 
I år kommer totalt nio patientcentrerade och sammanhållna vårdförlopp som ska implementeras i vårt län, 
Det innebär ett gemensamt skapande av nio LPO och LAG i vårt län. Det finns en uppdragsbeskrivning för 
representation i dessa grupperingar som redan skickats ut till LSVO. 
 
Övergripande samverkan för kunskapsstyrning 
Kommunerna behöver samordna sig i hur vi ska vara representerade och hur vi ska samverka för att nyttja 
vår gemensamma kompetens på bästa sätt. 
 
Kan vi dra nytta av kommunernas representanter i Vårdkommittén där vi tillsammans kan diskutera vidare 
den övergripande samverkan för kunskapsstyrning? Håkan och Karin pratar sig samman med dem och lägger 
fram förslag på representanter. 
 
Arbetet bör också kopplas samman med de två tjänsterna (en kommunrepresentant och en representant från 
Region Blekinge) för samordningen av nära vård i länet. 
 
Ca 3 mkr från nationell nivå till Blekinge län för att komma igång med vårt implementeringsarbete.  
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        Håkan Friberg och Karin Nedfors kontaktar kommunernas Vårdkommitté-representanter  
            för att gemensamt söka representanter från kommunerna till LPO och LAG för de tre redan   
            beslutade vårdförloppen (Stroke/TIA, Reumatisk Artrit samt höftledsartros). De  
            återrapporterar på nästa LSVO-möte 
att        nästa steg bör vara att kommunerna tillsammans arbetar fram ett förslag till  
            mellankommunal samverkan. Motsvarande kommer att behöva göras även inom  
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            primärvården. 
 
§ 64 
Övrigt 
a/ Ny områdeschef/hälso- och sjukvårdschef för nära vård i Region Blekinge 
Martin Idetun, tidigare Martin Olsson förvaltningschef i Karlskrona kommun, ersätter Lars Gelander som 
områdeschef/hälso- och sjukvårdschef för nära vård i Region Blekinge fr.o.m. den 12 oktober. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 

 
att      lägga informationen till protokollet.  
 
b/ Naturen i rummet (Karlskrona kommun) – hjälp av FoU att utvärdera projektet 
Projekt på ett särskilt boende, där man arbetat med förbättringar i boendemiljön genom att föra in naturen i 
vardagen och skapa en känsla av sammanhang. Sirpa Hjelm, som ansvarat för detta fram till nu, har gått i 
pension. Karlskrona kommun önskar därför stöd av FoU att sammanställa de erfarenheter och resultat 
projektet har genererat. Är det OK att vi lägger till detta utvärderingsarbete i LSVO:s verksamhetsplan för 
2020? Principiellt har vi redan fattat beslut om en gemensam verksamhetsplan och det kan skapa oreda att 
släppa in andra/nya uppgifter under det löpande arbetsåret. Alla kommuner har säkert flera intressanta 
projekt som skulle kunna ha samma behov av stöd, men som heller inte ligger inom ramen för vår planering. 
Karlskrona är välkomna att återkomma inför nästa års verksamhetsplanering. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        Inga nya uppdrag läggs till under pågående verksamhetsår, men Karlskrona  
             kommun välkomnas att återkomma inför LSVO:s planering av verksamhetsår 2021. 
 
 
 
 

Protokollet ska skickas till 
Diariet 
Ledamöter 
Sammankallande i verksamhetsgrupperna 
Peter Lilja 
Lars Ericsson 
 
 


