Minnesanteckningar från möte med LSVO:s
utskott - Verksamhetsgrupp äldre/somatik
Datum:
Plats:

2020-09-07
Skype

Närvarande:

Carina Ingemansson, stf verksamhetschef,
medicinkliniken Karlskrona
Gunilla Berg, enhetschef Ronneby kommun (HSL)
Sandra Johansson, processledare LOS
Mats Wennstig, hälso- och sjukvårdsstrateg/processledare
LOS Region Blekinge
Rebecca Welander, verksamhetschef Karlshamns kommun
Susanna Sturesson, MAR
André Jönsson, verksamhetschef Sölvesborg kommun
Anna Hedlund, MAS Karlskrona kommun
Carina Fransson, verksamhetschef Hjälpmedelscenter
Pia Nilsson, MAS Olofströms kommun

1.

Föregående minnesanteckningar
Inget nytt.

2.

Protokoll LSVO
Senaste LSVO mötet var 2020-09-04, Mats var sjuk och deltog inte på mötet och har
därför ingen information att delge i dagsläget. Inväntar information från
mötesprotokoll.

3.

Syrgas i hemmet-revidering av uppgifter
Justeringar av kontaktuppgifter behöver göras i rutinen. Kolla över sista sidan i
dokumentet, där finns förteckning på kontaktpersoner i kommun och region. Se över
det som är markerat i gult och att kontaktuppgifterna stämmer, återkoppla med okej
eller eventuell justering till Mats så rutinen kan fastställas snarast möjligt. Numret bör
gå till en mer central person/funktion som vid behov kan hänvisa vidare.
Kontaktuppgifterna till regionen ska vara justerade och klara sedan tidigare.

4.

Utskrivningsprocessen/Prator
Reflektioner från sommaren
Rebecca W ger återkoppling kring hur prator och utskrivningsprocessen fungerat
under sommaren. Nedan följer vissa förbättringsområden som uppmärksammats ur ett
kommunperspektiv:

•
•
•
•

Information från slutenvården upplevs som otydlig och ibland motsägelsefull.
Utskrivningsinformation används inte som tänkt.
Inskrivning görs ofta för sent vilket gör det svårt att förbereda inför
utskrivning.
Preliminärt utskrivningsdatum ändras ofta vilket också försvårar planeringen
då man får planera och sedan planera om.

Det har under sommaren även framkommit synpunkter och förslag på
förbättringsområden från slutenvården och primärvården kopplat till prator och
utskrivningsprocessen. Carina I upplever att det varit mycket kommentarer gällande
utskrivningsprocessen från flera håll.
Rebecca framför förslag om att en fokusgrupp utses med representanter från
kommun, primärvård och slutenvården. Dessa personer kan granska
utskrivningsprocessen och flera pratorkedjor för att se framgångsfaktorer och vad som
kan göras för att förbättra utskrivningsprocessen. Anna. H och Carina I beskriver att
även Karin Svensson som är ordförande i sommarsjukvården diskuterat vikten av att
sätta ihop en fokusgrupp som arbetar vidare med denna fråga. Det är i dagsläget oklart
hur långt man kommit i detta arbete.
Mats berättar att arbetet kan ses som två steg, dels att granska Prator och
utskrivningsprocessen men även att olika professioner träffar varandra för att få
förståelse för varandra och varandras verksamheter. Sandra och Mats tar en kontakt
med Karin för att se om arbetet med fokusgrupper inletts. Sandra och Mats rådfrågar
även systemförvaltare Anne och Penny hur man kan gå vidare med detta arbete.
Vid mötet framkommer det även att det finns behov av att se över hanteringen av
avvikelser, denna punkt tas vidare till nästa möte.
5.

LOS i Blekinge- aktuellt läge, planering

Sandra. J och Mats W berättar att de under våren arbetat med mer länsövergripande
förbättringsområde som förbättring av digitala mötesforum samt statistik främst
kopplat till SIP.
I höst är tanken att utse en testgrupp i Karlshamn som kommer att arbeta med
preventiv SIP i hemmet, arbetet är i uppstartsskede.
En workshop kopplad till LOS hann genomföras under våren 2020 i Olofström men
resten fick i och med Covid-19 ställas in. Sandra och Mats kommer under hösten träffa
Olofströms LOS-grupp med representanter från olika professioner från kommun,
primärvård samt slutenvård för att arbeta vidare med förbättringsområden kopplat till
LOS.
Det lokala LOS arbetet kan komma att se lite olika ut i de olika kommundelarna
beroende på verksamheters möjligheter. Sandra och Mats tar kontakt med

representanter för att kolla över planeringen i vardera kommun (avser även primärvård
och slutenvård)
6.

Uppdrag psykisk hälsa 2020/2021 (Jackie Yates)
Jackie Yates har anställts för att arbeta med suicidprevention och psykisk hälsa.
Kollega Christoffer Olsson har anställts på 50% för att arbeta övergripande med
samverkan kopplat till psykisk hälsa.
Under mötet ger Jackie information om psykisk hälsa och att psykisk ohälsa ökar i
spåren av covid-19.
Jackie informerar om att man försöker få till information/utbildning som vänder till
personal som träffar utsatta grupper.
Det kommer även att genomföras en instruktörutbildning vilket är tänkt som en
utbildning för personer som sedan kan utbilda vidare.
Jackie har i power point samlat länkar till utbildning etc. som skickas ut.
Jackie berättar att det även finns en del informationskampanjer som är riktade till
allmänheten som man kan ta del av som samtalsverktyg, varningstecken etc.
Diskussion och information om psykisk hälsa är en viktig punkt i verksamhetsgruppen
och Jackie och Christoffer kommer att bjudas in snart igen.

7.

Övrigt
Välkomnar nya personer till verksamhetsgruppen:
Susanna Sturesson har sedan augusti 2020 börjat arbeta som MAR i Blekinge istället
för Maria Kusagård.
Rebecca Welander, verksamhetschef i Karlshamn tillbaka i verksamhetsgruppen istället
för Helen Ahlberg som satt med förra året.
Verksamhetsgrupperna
Diskussion förs om att införa 3 verksamhetsgrupper från och med januari, en kommer
sannolikt heta ”äldre”, en ”vuxen” och en ”barn och unga”. LSVO har denna riktning
i sina tankar men det är ännu inte beslutat. Vad detta kommer att betyda för
representationen i verksamhetsgrupperna vet vi ännu inte. Troligen kan denna
verksamhetsgrupp bestå med de representanter som finns idag. Det krävs dock fler
representanter från primärvården och kanske fler från slutenvården.
Sommarsjukvården 2020
Minnesanteckningarna från sommarsjukvården finns på regionens intranät. Bör dessa
anteckningar läggas på den externa webben?
Mobil närvård
Mats tar en ny kontakt med Helen Bjerstedt för diskussion om vad som händer kring
Mobil närvård och vad som är nästa steg. Helen bjuds in till nästa möte för vidare
diskussion.
Mötesformer hösten 2020
Kommande möte kommer att ske fysiskt (under trygga former) för bättre dialog och
samverkan.

8.

Mötet avslutas

Vid anteckningarna/Sandra Johansson

