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Ärendeförteckning 
 
§ 84 Godkännande av föredragningslistan  
§ 85 Föregående sammanträdesprotokoll 
§ 86 FoU-avtal 2021 – beslut i resp organisation 
§ 87 FoU Verksamhetsplan och Verksamhetsberättelse 
§ 88 Kunskapsstyrning - återrapport 
§ 89 God och nära vård i Blekinge –Vårdplatsflöde, Projektledare, Rekryteringsprocessen 
§ 90  LSVO:s ledningssystem – Revidering 
§ 91 Dialog kring jul- och nyårsplanering 
§ 92 Övrigt:  a/Representant till NSK-s 

b/IVO:s beslut  
 

   
 

   
Tid och plats: Fredagen den 4 december 2020 kl. 08.30 – 11.30 via Teams 
   
Närvarande ledamöter: 
Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bodil Sundlöf, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen, 
Karlshamns kommun  
Annelie Kjellström, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen, Sölvesborgs 
kommun  
Thomas Svensson, förvaltningschef Arbete och välfärd, Karlshamns 
kommun  
Martin Åsman, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen, 
Sölvesborgs kommun 
Elina Tyrberg, förvaltningschef, Funktionsstödsförvaltningen, Karlskrona 
kommun 
Cecilia Grefve-Lang, förvaltningschef Socialförvaltningen, Karlskrona  
kommun 
Robert Schelin, tf förvaltningschef Socialförvaltningen, Olofströms 
kommun 
Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Blekinge 
Håkan Friberg, medicinsk rådgivare, Hälsovalsavdelningen, Region Blekinge 
Birgitta Friberg, hälso- och sjukvårdschef Specialiserad vård, Region 
Blekinge 
Martin Idethun, hälso- och sjukvårdschef Nära vård, Region Blekinge (del 
av mötet) 
Maria Arvidsson-Karlsson, hälso- och sjukvårdschef Medicinska 
serviceverksamheter, Region Blekinge 
 
 

Frånvarande:  
   

Gunilla Råberg, förvaltningschef Äldreförvaltningen, Karlskrona kommun 
Birgitta Ratcovich, förvaltningschef Socialförvaltningen, Ronneby 
kommun 
Carina Ringtun, tf förvaltningschef Äldreförvaltningen, Ronneby kommun 
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Patrik Håkansson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Olofströms 
kommun  
Tomas Ringberg, förvaltningschef utbildningsförvaltningen,  
Karlshamns kommun 
Yvonne Strandh, förvaltningschef kunskapsförvaltningen,  
Karlskrona kommun 
Tobias Ekblad, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Ronneby 
kommun 
Tomas Enegren, verksamhetschef Hälsohuset 
Christer Borglin, planeringsstrateg Hälsovalsavdelningen, Region Blekinge  
 
 

Sekreterare:                            Mats Wennstig, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
 

 
 
 

Paragrafer:  
 

§ 84 - § 92  

 
 
 
Underskrifter:  

  

  
 
…………………………………………….. 
Bodil Sundlöf, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
Ordförande 
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§ 84 
Godkännande av föredragningslista  
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
  
att        med tillägg under övriga frågor godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista  
 
§ 85  
Föregående sammanträdesprotokoll  
Återkoppling: 
§78 Sammanhållen strategi för välfärdsteknik/e-hälsa i länet: Ett förtydligande kring de olika 
frågeställningarna har skickats till berörda i kommunerna 
 
§83 Hemsjukvårdsavtalet – fortsatt arbete. Vid LSVO 190906 presenterade Lars Gelander och 
Catherine Persson sin genomgång av hemsjukvårdsavtalet. De gjorde bedömningen att det 
finns en del oklarheter och frågor kring nuvarande avtal men att Nära vård-konceptet behöver 
tydliggöras och formeras innan en översyn av avtalet kan ske.  
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
    
att        godkänna för 2020-11-06 upprättat sammanträdesprotokoll.  
 
 
§ 86 
FoU-avtal 2021 
Föredragande: Mats Wennstig 
Samtliga huvudmän har tagit beslut eller tar beslut inom kort om FoU-avtalet för 2021. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
    
att        lägga informationen till protokollet 
 
 
§ 87  
FoU Verksamhetsplan och Verksamhetsberättelse 
Föredragande: Björn Persson 
Föredragande presenterar tidigare utskickad översiktbild över FoU-aktiviteter 2020-2021. Mötet framhåller att 
det är angeläget för LSVO att få återkoppling kring resultatet inom de olika aktiviteterna i FoU-avtalet. Cecilia 
Grefve-Lang framhåller även behovet av någon slags följeforskning/utvärdering av familjecentralen i 
Karlskrona och om denna är möjlig att integrera i arbetet med TSI. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        FoU presenterar en verksamhetsplan med förslag till prioritering inklusive tidsåtgång till 
LSVO:s möte i januari 
 
att        FoU tar fram ett förslag till hur olika FoU-arbeten kontinuerligt kan presenteras i LSVO 
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§ 88 
Kunskapsstyrning - återrapportering 
Föredragande: Håkan Friberg 
Föredragande framhåller att det är angeläget att komma igång men att hitta rätt takt i arbetet utifrån det 
rådande läget. Närvarande kommuner ställer sig bakom utskickat ”Beslutsunderlag till LSVO om hur 
kommunerna ska vara delaktiga i den lokala strukturen för kunskapsstyrning i Lokala programområden (LPO) 
samt Lokala arbetsgrupper (LAG)”, men önskar att formuleringen ändras till ”MAS eller dess ersättare”. I 
dagsläget är MAS hårt belastade men har sannolikt bättre möjlighet att engagera sig i detta när pandemi-läget 
stabiliserats. Det framhålls även att socialt ansvarig socionom/motsvarande skulle ges möjlighet att delta i 
LPO och LAG.  
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        MASarna samt MAR eller dess ersättare är de som representerar kommunerna i LPO och fördelar 
dem sinsemellan allteftersom de bildas. 
 
att        MASarna samt MAR eller dess ersättare utifrån samverkan i MA-nätverket utser lämpliga funktioner 
till att vara med i LAG där kommunerna berörs och behöver vara involverade. 
 
att        MASarna samt MAR eller dess ersättare förankrar med berörd chef när någon funktion utses att vara 
med i LAG. 
 
att        Att de kommunala representanterna i LAG representerar hela länet och representationen fördelas 
mellan kommunerna. 
 
att        MASarna eller dess ersättare är länken till att finna lämpliga funktioner inom såväl den kommunala 
hälso- och sjukvården som socialtjänst och framöver även skola. 
 
att        uppdragsbeskrivning för deltagare i LPO samt LAG tillsvidare är gällande. 
 
att        det sker en löpande utvärdering via LSVO hur kommunernas medverkan i LPO och LAG fungerar. 

 
att        ge möjlighet för socialt ansvarig socionom/motsvarande att delta i LPO och LAG.  
 
       
§ 89 
God och nära vård i Blekinge – Vårdplatsflöde, Projektledare, Rekryteringsprocessen 
Föredragande: Tina Olsson 
Tina Olsson ger en utvecklad beskrivning av Förstudieprojekt vårdplatser (se även PPT).  
Hälso- och Sjukvården har ett inriktningsbeslut på att koncentrera vården efter patientgruppernas behov.  
Förstudieprojektet kring Vårdplatser är en del i en större helhet och tar fram 
lösningsförslag/åtgärdsplaner, som tillsammans med pågående aktiviteter skall bli underlag för 
att kunna göra en plan för vilka projekt/uppdrag/aktiviteter som behövs genomföras för att nå 
verksamheternas mål och effekter. Resultatet från förstudien kan även utgöra en grund för de 
kommande länsgemensamma projektledarnas arbete med utvecklingen av God och nära vård i 
Blekinge. Föredragande lyfter även att det finns behov av att skapa en karta över hur aktuella 
vårdplatser är fördelade i kommunerna och regionen. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        Tina Olsson presenterar förstudien i de två verksamhetsgrupperna där frågan kring 
kartläggning och definition av ”vårdplatser” tas med 
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Föredragande: Håkan Friberg 
LSVO:s utskott God och nära vård har tagit fram en utvecklad beskrivning av de två 
projektledarnas uppdrag (se även PPT).  

• Identifiera Nuläge för att skapa ett Nyläge med tydliga mål 
• Samordna projekt – inte styra nuvarande projekt 
• Arbeta i två faser: Kartläggningsfas och utvecklingsfas 

 
Utskottet föreslår att LSVO fungerar som styrgrupp och att utskott God och nära vård 
fungerar som projektledningsgrupp. Utskottet behöver därför förstärkas vad gäller den 
kommunala representationen så att alla kommuner och perspektiv finns representerade.  
 
Frågor som är kvar att lösa 

• Operativ chef? 
• Fysisk arbetsplats 
• Rekrytering /annons var/vem? 

  
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        fastställa presenterad uppdragsbeskrivning för projektledarna i God och nära vård 
 
att        LSVO fungerar som styrgrupp för projekt God och nära vård 
 
att        utskott God och nära vård fungerar som projektledningsgrupp 
 
att        utskott God och nära vård påbörjar rekryteringsprocessen med utformning av annons 
 
att        utskott God och nära vård kompletteras med ytterligare kommunrepresentanter så att alla 
kommuner och perspektiv finns representerade. Kommunerna tar fram ett gemensamt förslag kring 
detta. 
 
att        arbetet kring rekryteringsprocessen mm följs upp vid kommande möten i LSVO 
 
 
§ 90 
LSVO:s ledningssystem - revidering 
Föredragande: Bodil Sundlöf och Mats Wennstig 
Föredragande gjorde en genomgång av dokumentet där vissa delar enligt nedan särskilt belystes. 

• Samverkansstrukturen och kopplingen till Folkhälsa: Mötet föreslår att en representant från 
folkhälsoområdet bjuds in för att få en tydligare bild av området. 

• Representation i LSVO: Mötet var överens om att skolan ska representeras av samtliga kommuner i 
alla LSVO:s möten. När det gäller chefsläkare och/eller MAS kan dessa adjungeras vid behov när 
frågor kring patientsäkerhet lyfts. 

• Ordförande i LSVO: Mötet var överens om att alternativet där Hälso- och sjukvårdens enhet för 
kvalitet och utveckling tillhandahåller ordförande är att föredra. 

• Avvikelser: Av vikt att hitta en väg att överblicka gemensamma avvikelser, trots att vi har olika 
system för att hantera dessa. 

 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        Bodil och Mats gör vissa justeringar av texten tillsammans med arbetsgruppen 
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att        ett nytt utkast skickas därefter ut till LSVO för synpunkter  
 
att        Gerthi Persson, sammankallande regional arbetsgrupp folkhälsa, bjuds in till LSVO i januari 
 
§ 91 
Dialog kring jul- och nyårsplanering 
Föredragande: Birgitta Friberg 
Föredragande presenterade upplägg och tider för julsjukvårds-möten via Teams (se även PPT). 
Kallelser skickas ut till MAS (som förmedlar vidare till andra som kan behöva delta). I mötena 
upprättas aktuell lägesbild, bedöms läget och planeras utifrån lägesbilden inför/under 
storhelgerna. Representanterna förväntas lämna lägesinformation från sin kommun och ta 
emot lägesinformation från Region Blekinge och lämna vidare till berörda inom sin kommun. 
Minnesanteckningar kommer att föras och mejlas till respektive kommun efter mötena. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        ställa sig bakom presenterat upplägg 
 
 
§ 92 
Övrigt 
a/ Representant till NSK-s 
Länet saknar i dagsläget representant i NSK-s. Torill har skickat frågan om vem som kan bli länets 
representant till övriga förvaltningschefer i kommunerna. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        lägga informationen till protokollet 
 
 
b/ IVO:s beslut om vården i särskilt boende 
Kjell Ivarsson ger en kort beskrivning av IVO:s beslut kring vården i särskilt boende. Det belyser fyra delar; 
individuell bedömning av patienter, kommunikation med patient och anhöriga, dokumentation i regionens 
journal samt initiering och genomförande av palliativ vård. Beslutet från IVO pekar på ett antal brister och 
regionen ser allvarligt på detta. Regionen ska ge svar till IVO senast 15 januari 2021. I utformandet av svaret 
kommer regionen att ha en dialog med länets Mas-ar. I svaret vill regionen beskriva den goda samverkan som 
finns i länet och även lyfta fram läkarbilen som ett bra exempel. 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 
att        Kjell Ivarsson ger en återkoppling vid nästa möte med LSVO 
 
 
 
 
                                  
 
 

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


