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Sekreterare

§ 34
Godkännande av föredragningslista
LSVO:s ledningsgrupp beslutar
att

med tillägg under övriga frågor godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista.

§ 35
Föregående sammanträdesprotokoll

Återkoppling:

Gemensam handlingsplan psykisk hälsa i Blekinge – 2020 (§27): Christoffer Olsson, Karlskrona
kommun, kommer att börja som övergripande projektledare på 50% under maj. Han har inte möjlighet att
öka tjänstgöringsgraden under detta år. Därför angeläget att hitta en kompletterande lösning. Jackie Yates,
Region Blekinge, börjar som samordnare för suicidprevention på 100% den 1 maj.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar
att
riva upp tidigare beslut om projektledare för psykisk hälsa på 100% (200306 §23). Istället ha en
lösning med två personer på vardera 50% under två år. Eftersom Christoffer har sin bakgrund i kommun kan
förslagsvis den andra personen komma från regionen.
att

godkänna för 2020-04-03 upprättat sammanträdesprotokoll.

§ 36
Lägesrapport region/kommuner
I de tre kommunerna som är representerade i mötet är läget stabilt men Corina tar mycket tid i anspråk.
Karlskrona har lämnat stabsläget men är redo att gå in i detta igen vid smittspridning. I Olofström finns en
del oro för vad som ska komma. Frånvaron är under kontroll. I Karlshamn ses en ökad frånvaro och en plan
för agerande vid hög frånvaro är framtagen. Läget är ansträngt men under kontroll. Finns en del oro kopplat
till skyddsutrustning. Läkarbilens insatser, som nu även är igång på helgerna, är uppskattade.
I regionen sker en succesiv omställning till att kunna ta emot ett ökat antal Covid 19-patienter. Planen är att
kunna ha 140 vårdplatser för dessa patienter i det värsta läget. I dagsläget är IVA beredda att kunna öppna
fler platser. Förutom infektionsavdelningen är även avd 55 (thorax) helt inriktade på Covid 19-patienter. Det
finns även möjlighet att öppna upp den tidigare stängda avd 57 för målgruppen med start 5 maj.
Primärvården har ökat tillgängligheten per telefon samt separerat patientflödena. Patienter med misstänkt
smitta hänvisas till särskilda tält vid Lyckeby VC samt vid fd dagakuten i Karlshamn. Flera av
mottagningsverksamheterna är på gång att utveckla sina digitala kontakter med patienter.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar
att

lägga informationen till protokollet

§ 37
LSVO:s ledningssystem
Det är angeläget att utvecklingsarbetet och revideringen av LSVO:s ledningssystem fortsätter. Mötet är
överens om att första steget är att formulera mål för de olika delområden som ryms inom LSVO:s arbete. I
arbetet med att ta fram mål finns som utgångspunkt bland annat de mål som ”Strategi för hälsa” har
formulerat. Därefter påbörjas arbetet med att revidera dokumentet kring ledningssystemet.
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LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att
den tidigare utsedda gruppen för att ta fram mål möts så snart som möjligt. Mats
sammankallar gruppen. Resultatet av gruppens arbete presenteras vid LSVO:s ledningsgrupps möte
den 5 juni.
§ 38
God och säker sjukresa
Mats informerar om att det på uppdrag av verksamhetsgrupp äldre/somatik har skapats en arbetsgrupp som
syftar till att se över hur sjukresor kan säkras upp i länet. Bakgrunden till gruppens arbete är att ett antal
avvikelser kopplade till sjukresor/-transporter har uppmärksammats och skickats till Blekingetrafiken. Även
frågan kring bårtransporter har uppmärksammats. Mats Berggren, Region Blekinge, har denna fråga på sitt
bord. Gruppen består av Pär Welander, Blekingetrafiken, Anna Hedlund, Karlskrona kommun, Gunilla Berg,
Ronneby kommun samt Mats Wennstig. Gruppen hade ett inplanerat möte som fick ställas in pga det
rådande läget. Gruppen sammankallas så snart det är möjligt.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att
arbetsgruppen rapporterar resultatet till verksamhetsgrupp äldre/somatik och därefter till
LSVO:s ledningsgrupp
§ 39
Verksamhetsberättelse FoU
Birgitta Nilsson redogör helt kort kring den tidigare utskickade verksamhetsberättelsen för FoU. Mötet tackar
för en bra rapport. Birgitta informerar även om att en delårsrapport kommer efter sommaren. Frågan kring
förbättringsprogram lyfts fram och Birgitta informerar om att förberedelser är igång med en plan att starta
programmet i oktober.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

godkänna den presenterade verksamhetsberättelsen.

§ 40
FoU-avtal
Nuvarande ettåriga FoU-avtal behöver ses över och förberedas för beslut i LSVO:s ledningsgrupp före
sommaren. I det rådande läget kan ett alternativ vara att avvakta med detta och istället förlänga nuvarande
avtal med ett år. Från regionens sida beskrivs det angeläget att både Nära vård och Specialiserad vård blir mer
aktiva i FoU-arbetet genom bla FoU-dialoger. Kommunerna upplever att det varit positivt med de dialoger
som genomförts och att FoU-stödet är viktigt i det fortsatta arbetet. Förvaltningscheferna i Karlskrona
kommun möts kring FoU-avtalet på måndag.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att
som inriktningsbeslut förlänga nuvarande avtal med ett år. Icke närvarande ledamöter får
möjlighet att lämna synpunkter på detta via mail.
§ 41
Nära vård
Vid mötet med LSVO:s ledningsgrupp 20-03-06 gavs RSS inom ramen för FoU-avtalet i uppdrag att ta fram
en form av projektplan kring det länsgemensamma arbetet med nära vård. Som ett förtydligande vid dagens
möte handlar det främst om att RSS tar fram ett projektdirektiv där regeringens utredning om Nära vård vägs
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in. Projektledarna kommer att få stöd från RSS i sitt formande av länsgemensam projektplan kring det
kommande arbetet. I dagsläget finns det ett förslag till projektledare från regionens sida. Mötet framhåller att
det finns ett behov av ett förtydligande kring profilen för de två projektledarna innan det är möjligt att
rekrytera dessa.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att
juni

RSS tar fram ett förslag till projektdirektiv inför mötet med LSVO:s ledningsgrupp den 5

att
Suzana och Mats gör en överblick inklusive kompetenskrav för projektledarna i de
länsgemensamma satsningar som är aktuella just nu. Detta presenteras via mail senast 15 maj.
§ 42
Rapport från Vårdkommittén
Som en effekt av Corona är arbetet med vårdförlopp framskjutna till hösten. Håkan Friberg presenterade
ytterligare steg i arbetet med kunskapsstyrning i länet. Som samordnare för regionens arbete kring
kunskapsstyrning är Karin Nedfors föreslagen. Vid nästa möte med Vårdkommittén den 12 maj ska beslut tas
kring samordnare, organisation mm. Håkan framhåller att det även är angeläget att kommunerna är delaktiga i
planeringen av det kommande arbetet (se även PPT).
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att
Håkan Friberg sammankallar kommunernas verksamhetschefer för hälso- och sjukvård (eller
den som de utser) kring det kommande arbetet
§ 43
Övrigt
a/ Representant Funktionshindernätverk
Lotta Bolwede har meddelat att hon lämnar sitt uppdrag som representant i SKR:s Nationella nätverk
funktionshinder. Som ny representant föreslås Jessica Masmanidou. Hon har arbetat som enhetschef för
dagligverksamhet/sysselsättning inom Socialförvaltningen i Ronneby kommun i 8 år. From 1 maj påbörjar
hon sin tjänst som enhetschef för korttidsverksamheten i Karlshamns kommun. Kommunernas
verksamhetschefer inom funktionshinder i länet har meddelat att de ställer sig positiva till att Jessica tar över.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

som inriktningsbeslut utse Jessica Masmanidou som representant i SKR:s Nationella nätverk
funktionshinder. Icke närvarande ledamöter får möjlighet att lämna synpunkter via mail.
§ 40
b/ Praktikplatser
Vid mötet med LSVO:s ledningsgrupp i oktober -19 togs ett beslut om fördelning av VFU-platser där målet
var att denna skulle gälla from hösten -20. Sedan dess har tre möten med varierad uppslutning genomförts
mellan kommuner, region och BTH. Alla kommuner har inte ställt sig bakom den beslutade fördelningen.
Karlskrona kommun och Olofströms kommun har sedan tidigare ställt sig positiva till förslaget. I dagsläget
har regionen respektive Karlskrona kommun ett avtal med BTH. Mötet är överens om att BTH behöver
verka för att även skapa avtal med övriga kommuner. Den länsgemensamma frågan kring praktikplatser bör
drivas av BTH, inte av regionen.
Jessica Ulvtorp, regionens VFU-samordnare, presenterade vid dagens möte ett förslag till fördelning av VFUplatser för sjuksköterskestudenter för hösten 2020. För att underlätta för kommunerna tar regionen i detta
förslag en större andel av höstens studenter än det som fördelningsnyckeln anger.

5(6)

LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

alla kommuner tar med sig frågan om att ta emot studenter enligt förslaget om fördelning (se bilaga).
Mats skickar ut förslaget om fördelning till kommunerna. Ev frågor och ett ställningstagande till den
beskrivna fördelningen skickas till Mats W senast onsdag 6 maj.

att

rekommendera BTH att ta kontakt med respektive kommun för att diskutera kring avtal och
utvecklat samarbete inför kommande år

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