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§ 15
Godkännande av föredragningslista
Punkterna 5 Rapport från RSS-nätverket samt 6 Yrkesresan - ett kompetens- och introduktionsprogram med
inriktning för personal med myndighetsutövning utgår på grund av sjukdom. Punkt 8 Rapport från
Vårdkommittén integreras i punkt 7.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar
att
med tillägg under övriga frågor samt ovanstående förändringar godkänna för sammanträdet
upprättad föredragningslista.
§ 16
Föregående sammanträdesprotokoll

Återkoppling:
§3 Nära Vård – hur arbeta vidare? Ledningsgruppens utskott har haft ett första möte och
meddelar när de önskar presentera sitt resultat. Vid mötet med PSVO den 24/4 kommer utskottet
att representera LSVO:s ledningsgrupp och särskilt lyfta följande frågor: Familjecentral/elevhälsa,
Nära vård som helhet samt mötestider för LSVO:S ledningsgrupp. Utskottet bör även utökas med
Martin Åsman för att bredda perspektivet. Mats kontaktar Martin.
§5 Beslut om MAR. Kommunerna kommer att anställa en gemensam MAR med placering i
Karlshamn. Rekryteringsprocessen är igång och fyra intervjuer är inplanerade.
§6 Beslut verksamhetsplan FoU. Gunilla Skoog har gett en kompletterande förklaring kring
beskrivningen av OH och drift i verksamhetsplanen enligt följande: ”OH-kostnader
inbegriper administration, utrustning, lokaler. Medan drift avser kostnader för resor, möten,
konferenser, visst material etc.”
LSVO:s ledningsgrupp beslutar
att

godkänna för 2020-01-10 upprättat sammanträdesprotokoll.

§ 17
SKR:s ök psykisk hälsa 2019
Mats ger en beskrivning av analysgruppens förslag kring möjligheten att anställa en projektledare under 2020.
Denna kan finansieras helt av länsgemensamma medel för 2019 som rekvirerades av regionen i december.
Mötet är överens om att det är viktigt att ta ett helhetsgrepp kring området innan ett beslut om projektledare
kan tas. Bodil Sundlöv och någon representant från analysgruppen bjuds in till mötet den 6 mars i syfte att få
ett bra underlag för beslut om projektledare samt rekrytering av denna samt samordnare för suicidprevention.
Vidare gavs en beskrivning att det nu är möjligt att rekvirera länsgemensamma medel för 2020 inom ramen
för SKR:s överenskommelse psykisk hälsa. En förutsättning är att kommunerna ger Region Blekinge
uppdraget att göra detta.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar
att
Bodil Sundlöv och representant från analysgruppen bjuds in till mötet den 6 mars i syfte att då kunna
ta ett beslut om projektledare samt rekrytering av denna samt samordnare för suicidprevention.
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att
ge Region Blekinge i uppdrag att rekvirera 2020 års länsgemensamma medel inom ramen för SKR:s
överenskommelse psykisk hälsa.
§ 18
Projektplan LOS
Processledarna Sandra Johansson och Mats Wennstig ger en beskrivning av projektplanen och det kommande
arbetet inom ramen för LOS i Blekinge.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar
att

godkänna projektplanen med de av mötet föreslagna justeringarna

§ 19
Gemensamt arbete kring kunskapsstyrning
Håkan F och Torill SK gav en beskrivning av kunskapsstyrningen ur ett nationellt perspektiv. Det blir tydligt
att hälso- och sjukvård respektive socialtjänst i vissa avseenden har olika perspektiv på vad kunskapsstyrning
innebär. Det finns många gemensamma drag och av vikt att det skapas en gemensam bild kring
kunskapsstyrning i länet. Håkan informerade om de sju kommande PSV:erna och vad detta innebär för
regionen och nödvändigheten att kommunerna är med i arbetet kring vissa av dessa. Lars G beskriver att det
kan finnas en risk att de olika PSV:erna befäster ett stuprörstänkande. Utifrån omställningen till Nära vård är
det viktigt att istället ta ett helhetsperspektiv.
När det gäller Vårdkommittén beslutades vid mötet i januari att Anna Hedlund, MAS i Karlskrona kommun,
skulle ersätta Annelie Kjellström. Även Camilla Munther önskar att bli ersatt av förslagsvis en
verksamhetschef för HSL i någon av kommunerna.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

LSVO:s ledningsgrupps utskott kring Nära vård ser över möjligheten att skapa en
länsgemensam bild kring kunskapsstyrning

att

LSVO:s ledningsgrupps utskott kring Nära vård ser över vilken representation kommunerna
ska ha i de olika PSV:erna.
att
att

kommunerna kommer överens om vem som ersätter Camilla M i Vårdkommittén

§ 20
Återkoppling utvecklingsdag 7/2
Birgitta Nilsson och Carina Ströms sammanställning av resultatet från utvecklingsdagen den
7/2 är inte helt klar. Mötet gjorde en kort reflektion kring upplevelsen vad som kom fram
under dagen:
• Ändra strukturen till mer målgruppsrelaterade verksamhetsgrupper
• LSVO:s ledningsgrupp ska fokusera mer på strategiska frågor
• Ledningssystemet ska bli mer processinriktat än stuprörsindelat
• Representanter från skola/utbildning ska vara ordinarie ledamöter i LSVO:s
ledningsgrupp
• Integrera folkhälsoperspektivet i högre grad
• Sammantaget en viktig och bra dag
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LSVO:s ledningsgrupp beslutar
lägga informationen till protokollet

att
§ 21
Övrigt

a/ Länsdialog beroendevård (Cecilia G Lang)
Cecilia informerar om ”Länsdialog missbruk och beroende för åldersgruppen 13-29 år” som kommer att vara
på Socialförvaltningen Karlskrona kommun den 23 mars.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

Mats förmedlar inbjudan till LSVO:s ledningsgrupp

b/ Medicinsk bedömning av barn som omhändertas (Lars G)

Regionens hälso- och sjukvård är beroende av att kommunernas socialsekreterare tar fram nödvändiga
handlingar inför undersökning/medicinsk bedömning av barn som omhändertagits. Detta sker inte idag i den
utsträckning som behövs.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar
att

frågan kring ovanstående behöver tydliggöras för berörda socialsekreterare i länets kommuner

att

se över skrivningen kring ovanstående i nuvarande avtal

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