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§ 76
Godkännande av föredragningslista
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

med tillägg under övriga frågor godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista

§ 77
Föregående sammanträdesprotokoll
Återkoppling:
§67 Mötestider våren 2021: Även verksamhetsgrupp IFO, psykisk hälsa och funktionshinder kommer att
förlägga sina möten till fredag eftermiddag under våren.
§69 Uppdrag Psykisk Hälsa. Rekrytering är på gång men tillsättandet är i avvaktan på grund av
särskild prövning som förväntas vara klar inom kort.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

godkänna för 2020-10-02 upprättat sammanträdesprotokoll.

§ 78
Sammanhållen strategi för välfärdsteknik/e-hälsa i länet (PPT)
Föredragande: Carina Fransson Verksamhetschef HMC och Susanna Sturesson MAR
Föredragande ger en bild av situationen kring vissa digitala hjälpmedel där kommunerna i dagsläget inte har
en gemensam plattform/system. Detta innebär svårigheter för HMC att tillhandahålla produkter som är
möjliga för kommunerna att integrera i sina befintliga system. Ett exempel på detta är GPS-larm.
Föredragande beskriver att en samverkan behöver finnas kring såväl system som organisatoriskt. Om det ska
göras gemensam sak i digitala lösningar, integrerade till befintliga plattformar, krävs vidare diskussioner i och
mellan kommunerna samt en uttalad, nerskriven strategi. Föredragande vill samtidigt framhålla att det finns
en välfungerande samverkan i de operativa samverkansmötena med förskrivare och deras chefer.
Annelie och Torill ser svårigheter att i dagsläget enas om ett gemensamt system men att det är angeläget att i
kommande upphandlingar se till att befintliga hjälpmedel är kompatibla med det system man har i respektive
kommun. Mötet framhåller att det även är av vikt att hitta en målbild och strategi för välfärdsteknik/e-hälsa
för region och kommuner tillsammans.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att
kommunerna gemensamt tar hem frågan för diskussion i och mellan kommunerna och
återkommer till LSVO i februari
att
som ett underlag för de fortsatta diskussionerna tar föredragande fram ett förtydligande
kring de olika frågeställningarna som skickas till berörda i kommunerna
§ 79
Kunskapsstyrning – kommunernas deltagande i nationella vårdförlopp
Föredragande: Håkan Friberg
Karin Nedfors har träffat kommunernas representanter i Vårdkommittén och gemensamt lagt fram ett förslag
till struktur för kommunernas representation i LPO och LAG samt uppdragsbeskrivning för deltagare i LPO
och LAG (se utskick inför mötet). Förslaget innebär att MAS-gruppen representerar kommunerna i LPOerna
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samt gemensamt utser lämpliga funktioner till att vara med i LAG i de för kommunerna aktuella
vårdförloppen. Arbetet i LPO sker över tid och är ej så intensivt medan arbetet i LAG är under begränsad tid
och mer intensivt. Av de kommande vårdförloppen kan vissa vara av större vikt att kommunerna är
engagerade i exempelvis Stroke. Mötet lyfter fram att det kan vara angeläget att komma igång och testa det
första vårdförloppet för att lära efterhand.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

kommunerna tar hem frågan för diskussion med respektive MAS

att

frågan tas återigen upp i december-mötet

§ 80
Rapport från Vårdkommittén
Föredragande: Håkan Friberg
Vissa förändringar kan bli aktuella när det gäller Vårdkommittén. Det är möte på tisdag i kommande vecka.
Föredragande hoppas få med kommunernas representanter på ett bra sätt i det kommande arbetet.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

lägga informationen till protokollet

§ 81
God och nära vård i Blekinge - Rekrytering två projektledare, Flöde inom Nära vård
Föredragande: Kjell Ivarsson och Tina Olsson
Vid oktober-mötet med LSVO tydliggjordes att kommunerna gemensamt kan finansiera 100% projektledare
via nationella medel inom RSS. Kjell I informerar om att han nu fått klart angående finansiering av regionens
projektledare på 100%. LSVO:s utskott kring God och nära vård möts inom kort för att tydliggöra
uppdragsbeskrivningen för de två projektledarna.
Kjell I beskriver att regionen nu är i en fas där plattformen för God och nära vård behöver skapas. Det är av
vikt att identifiera vilka vårdflöden som är länsgemensamma och hur dessa kan utvecklas. Det akuta
vårdflödet är en särskild utmaning. Om detta flöde utvecklas kan det även bidra till lösningen för många
andra delar/flöden. Tina Olsson har som projektledare i uppdrag att följa upp progressen i verksamheten i
framtagandet av lösningsförslag på de problem/problemområden gällande vårdplatser i regionen. I detta
arbete har även två representanter involverats från kommunerna. Dessa är Lena Wilson-Ericsson,
Sölvesborgs kommun samt Maud Janzon, Olofströms kommun. De har i uppdrag att representera samtliga
kommuner men det är oklart hur de har utsetts. Vissa delar har koppling till Trygg och säker utskrivning där
processledarna i LOS är engagerade. Eftersom detta är viktigt att arbeta med i samverkan är ytterligare
kommunikation med kommunerna på gång.
Torill lyfter frågan om verksamhetsgrupperna blivit involverade. Enligt sammankallande för
verksamhetsgrupperna är dessa inte involverade i detta arbete. Att även lägga fokus på det preventiva arbetet,
inte enbart de akuta flödena, är ytterligare en aspekt som lyfts fram av mötet. Vidare att det är av vikt att de
kommande projektledarna har i uppdrag att hålla ihop helheten kring God och nära vård.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

Tina Olsson ger en mer omfattande information i december-mötet

att

God och nära vård ska vara en stående punkt på LSVO:s agenda
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§ 82
LSVO:s ledningssystem - revidering
Föredragande: Bodil Sundlöf och Mats Wennstig
En genomgång av det dokument som föredragande tagit fram inför mötet görs. Detta har inför dagens möte
även hanterats av utsedd arbetsgrupp. Mötet diskuterar och lämnar synpunkter kring olika delar som
föredragande tar med sig i det fortsatta arbetet. Delar som behöver beaktas i det kommande arbetet:
• Agenda 2030
• Hur kan folkhälsa integreras?
• Hur kan FoU integreras i högre grad?
• Brukarmedverkan
• Mellankommunal samverkan – behov av att formalisera, RSS?
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

Bodil och Mats arbetar vidare tillsammans med arbetsgruppen

att

ett nytt utkast presenteras i december med möjlighet att ta beslut i januari

§ 83
Övrigt
a/ Hemsjukvårdsavatalet – fortsatt arbete
Det finns ett behov av att se över Hemsjukvårdsavtalet med tanke på omställningen till God och nära vård.
Viktigt att avtalet håller framåt och stödjer utvecklingen/omställningen. Lars Gelander och Catherine Persson
gjorde på uppdrag av LSVO en genomgång av avtalet under 2019.

att

frågan kring översyn av hemsjukvårdsavtalet följs upp i december-mötet

att

Mats tar fram resultatet av den genomgång som gjordes kring hemsjukvårdsavtalet 2019

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