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1.

Föregående minnesanteckningar
Carina I berättar att det troligen kommer att bli ändring gällande Covid-19 provtagning från sjukhuset
innan utskrivning. Detta kommer att diskuteras vidare och beslutas om på nästa MAS- mötet med
Bengt Wittesjö.

2.

Protokoll LSVO
Psykiskt hälsa satsning:
Jackie Yates är anställd som samordnare på 100% för suicidprevention. Kristoffer
Olsson från Karlskrona kommun ska arbeta som övergripande projektledare för
psykisk hälsa satsning och samverkan på 50%. Kristoffer kommer arbeta tillsammans
med en annan projektledare på 50% från regionen, vilken person är ännu inte klart.
LSVO:S ledningssystem:
På LSVO:S utvecklingsdag togs första steget till en revidering gällande gruppindelning
för verksamhetsgrupperna. Idag finns fyra verksamhetsgrupper, diskussion om att
istället har tre verksamhetsgrupper med inriktning barn, vuxna och äldre. Man kommer
arbeta vidare med att revidera dokumentet gällande LSVO:s ledningssystem.
Verksamhetsgrupperna kan då också påverkas gällande vilket fokus man tar och då
representation inom verksamhetsgrupperna.

En annan del handlar om att ta fram mål. Mål kopplat till strategi för hälsa.
God och säker sjukresa var också uppe för diskussion.
FoU presenterade sin verksamhetsberättelse för 2019 och FoU-avtalet förlängs med ett
år i nuvarande läge. Avtalet skrivs inte om utan nuvarande avtal gäller. Nästa steg är
politiska beslut i Regionala samverkansrådet och därefter i respektive nämnd.
Finns ett arbete i LSVO kring nära vård. Birgitta Nilsson, FoU och RSS på BKC, tar
fram en form av projektdirektiv kring ett kommande arbete. Tanken är även att det ska
anställas projektledare för kommun och region i detta arbete.
Diskussion om praktikplatser: De flesta kommuner tar emot elever enligt
fördelningsnyckel men det finns vissa undantag. Detta är främst en fråga mellan BTH
och respektive huvudman.
3.

Syrgas i hemmet
Rutin ”För hantering av patienter med syrgas i hemmet under särskilda
omständigheter” har reviderats och gås igenom. Man har vid revideringen ändrat
kontaktvägarna för kvalitetssäkring. Innehållsmässigt är rutinen klar men krävs finns
finjustering. Varje kommun behöver se över kontaktuppgifter i slutet av dokumentet.
och meddela Mats som kan göra ändring i dokumentet. Gamla beslutsfattare behöver
bytas ut mot nya vilket Mats ser över. I rutinen behöver man även ändra från
Landsting till Region.

4.

Info om målarbete i LSVO:s ledningssystem
LSVO har utsett en grupp som består av Thomas Svensson funktionsstöd Karlshamn,
Patrik Håkansson förvaltningschef skola Olofström, Susanna Selan, Bodil Sundlöf och
Mats från enheten för kvalitet och utveckling. Gruppen har tittat över hur målen i
Strategi för hälsa kan användas. Arbetet berör ett antal områden varav tre målområden
som är ”god och jämlik hälsa”, ”god kvalitét” och ”hållbart och uthålligt”. Under varje
mål finns konkreta mål. För att ta ett exempel:
Inom äldreområdet är ett mål att minska antalet äldre som drabbas av fallskador.
Målen finns även kopplade till Kolada. Fördelen att anamma detta arbete för LSVO:s
ledningssystem är att målarbetet täcker alla åldersgrupper. Det blir lätt att följa och
man behöver inte skapa egna indikatorer som ska kopplas till systemet. Arbetsgruppen
kommer ge detta som förslag på LSVO:s möte 2020-06-05, detta med tillägg att en del
mål ska handla om samverkan och vilken samverkan vi vill ha mellan huvudmännen i
Blekinge och möjlighet att mäta det. I dagsläget finns det inga färdiga indikatorer på
dessa aspekter men man kan mäta på annat sätt som t.ex. genom enkät och hur man
upplever tilliten till varandra etc.

Carina I tycker att ovanstående låter bra med beskriver att det även är viktigt att tänka
på resurserna och att det inte enbart går att ge mer arbete utan att andra
arbetsuppgifter tas bort.
Gunilla lyfter även vikten av att fokuset inte ska ligga på verktygen utan att man istället
behöver se individen och sedan vilket verktyg som i så fall kan användas för ett
helhetsperspektiv.
5.

Representation i ny verksamhetsgrupp

Troligen kommer ny indelning göras av verksamhetsgrupperna, indelningen kommer
troligen bli barn och ungdom, vuxen och äldre. Idag heter verksamhetsgruppen äldre
somatik, är detta något man vill hålla fast vid för att tydliggöra vad gruppen arbetar
med eller bör man tänka annat? Vad ska gruppen ha för fokus? Man behöver även
tänka på representation för gruppen men syftet måste först tydliggöras. Vid mötet lyfts
förslag fram om att byta äldre begreppet mot senior begreppet.
Tanken är att psykisk hälsa, e-hälsofrågorna och FoU frågorna ska vara levande i alla
de tre verksamhetsgrupperna. Bör en grupp ändå ha mer fokus på psykisk hälsa och en
annan mer på somatik eller vad är bäst? I andra regioner finns indelningen äldre och
palliativ våd, äldre och demensvård för att ge exempel. Mats ger förslag om att
eventuellt ha workshop under hösten för att diskutera syftet och representation av
gruppen vidare.
Representation tas upp som viktigt för att få frågorna ut ur rummet då frågorna ofta
fastnar i mötet trots engagemang i gruppen. Mats beskriver att det framöver även kan
behöva skapas mindre arbetsgrupper/projekt för olika frågor.
Diskussion förs även kring vem som bestämmer vad som tas upp på
verksamhetsgruppen. Mats förklarar att det är en blandning mellan vad som kommit
direkt till Mats, vad som kommit från LSVO eller annat.

6.

7.

LOS i Blekinge-aktuellt läge

De tänkta workshoparna har till följd av Corona ställts in. Sandra och Mats berättar att
de istället tänkt om och funderar på att träffa utvecklingsgrupp (LOS-grupp) i
kommunen med start i Olofström för att direkt i denna grupp kunna arbeta med
förbättringsområden kopplade till LOS. Tidigare var denna grupp först tänkt att skapas
efter workshoparna. I utvecklingsgruppen deltar olika professioner från olika
verksamheter (inte enbart kommunen). Upplevelsen är att det är bra att komma igång
och att man har kännedom om en del förbättringsområden man kan börja arbeta med
utan större workshops.
Säkerställa digitala möten
Sandra och Mats har gjort ett arbete med Anna Tegel och Åsa Gyberg-Karlsson på
digitaliseringsenheten där man försökt kartlägga teknik och möjligheten till digitala
möten inom region och kommun. Man har arbetat fram checklistor, beslutsunderlag
har även skrivs till LSVO för beslut om att säkerställa digitala möten med god kvalité.

8.

Förslag mötesplan hösten 2020
Mats lägger ut en lista där man kan ange om det är någon måndag som är olämplig för
att försöka främja en så god representation som möjligt.

9.

Övrigt
Gunilla lyfter frågan gällande transport med ambulans från hemmet till korttidsboende
(höstsol). Gunilla berättar att personer som kommer från hemmet till höstsol kan ha
behov av ambulanstransport men att det inte finns något avtal på detta. Carina berättar
att det finns en lättvårdambulans som är bemannad med en sköterska och som inte
ingår i akut uppdraget som vid tillfälle kan användas. Gunilla beskriver däremot att det
kan behövas mer än en person samt bärhjälp då personen ibland inte kan gå eller
stödja på sina ben. Behövs dialog kring hur detta ska hanteras, Mats tar med sig frågan.

Vid anteckningarna/Sandra Johansson

