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Ledningsgrupp för samordning av länets
hälso- och sjukvård och socialtjänst
Tid:

Fredag den 7 februari 2020
Kl. 9:30-15:00

Plats:

Region Kronoberg, Nygatan 20, lokal Bolmen

Närvarande:

Greger Larsson, tf, Ljungby
Magnus Frithiof, Region Kronoberg till kl. 12:15
Johan Rutgersmark, Markaryd
Annie-Lie Jarhult, Uppvidinge till kl. 10:30
Anneli Loberg, Alvesta
Rebecca Elmforsen, Tingsryd
Gunilla Kaj-Bevheden, Alvesta
Maria Wiltz, Region Kronoberg
Annika Magnerot, Region Kronoberg
Åsa Karlsson, Region Kronoberg
Jenny Folkesson, Region Kronoberg

Frånvarande:

Jenny Smedberg, Älmhult
Per Sandberg, Växjö
Ewa Ekman, Växjö
Annika Fröberg, Lessebo
Lena Nazzal, Region Kronoberg
Martin Hansson, Tingsryd

1. Incheckning
Annika hälsar alla välkomna till dagens möte. I samband med incheckningen sker avtackning av
Magnus Wallinder som avslutat sitt arbete i Ljungby kommun för en tjänst som enhetschef på
Socialstyrelsen i Stockholm. Ledningsgruppen tackar Magnus för ett gott samarbete och önskar
honom lycka till i sitt nya uppdrag.

2. Godkännande av dagordning och föregående mötesanteckningar
Dagordningen godkänns med undantag av punkten 14. Fortsatt hantering av handlingsplaner
Habilitering, rehabilitering och hjälpmedel vilken flyttas till mötet i april. Tillägg av följande
punkter under övrigt är kommunikation av gemensamma verksamheter samt närvaro vid
ledningsgruppsmöten 2019.
Utifrån föregående mötesanteckningar påminner Annika om internatet på Toftaholm som börjar
kl. 9:00 den 5 mars och slutar med lunch kl. 12:00 den 6 mars. Samåkning förordas. Inbjudan
kommer. Vid förra mötet togs nomineringsfrågan kring vårdförlopp stroke upp. En representant
från Växjö kommun är föreslagen att ingå i detta arbete.
Angående möte med ledningsgruppen den 3 april samt den 6 november kommer dessa hållas kl.
13:00-15:30. Anledning är att styrgrupp Barnens bästa har möte på förmiddagen. Nya mötestider
läggs in i kalendern.

3. Avtalssamverkan
Föredragande: Annie-Lie Jarhult
Frågan om avtalssamverkan togs upp på socialchefsnätverkets möte. I dagläsget finns inte mandat
att genomföra detta vilket innebär att varje kommun sköter sig själv.

4. SVF Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
Föredragande: Frida Holm Johansson
Frida informerade ledningsgruppen i oktober 2019 om SVF - standardiserade vårdförlopp, som
syftar till en god jämlik vård och att höja lägstanivån för alla över hela landet. SVF har fått ett nytt
namn och kallas numera Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.
Sju vårdförlopp är nu klara och är på remiss. Mellan den 27 januari och den 6 mars 2020 är det
öppet att lämna synpunkter på dessa vilka rör diagnoserna: höftledsartros, KOL, kritisk
benischemi, reumatoid artrit, schizofreni förstagångsinsjuknande, sepsis samt stroke och TIA.
Fler remisser kommer innan sommaren. Frida har varit på besök i flera kommuner och träffat
masar och vissa omsorgschefer. Dock saknas kontakt med Uppvidinge, Lessebo och Alvesta.
Frida säger att Kronobergs län är väl riggat och har goda förutsättningar för ett lyckat införande
och ett gott samarbete kring detta. Hon återkommer vid behov till ledningsgruppen och önskar
fortsatt kontakt med kommunerna.
Mer finns att läsa om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp på länk:
https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning/pers
oncentreradesammanhallnavardforlopp/remissvarvardforlopp.31558.html

5. Redovisning av uppdrag: Anhörig- och närståendestöd
Föredragande: Pernilla Risberg
Tvärgrupp Vuxna har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur Kronoberg ska arbeta med
anhörig- och närståendestöd. I uppdraget ingår att föreslå hur civilsamhället kan involveras
samt hur anhörigstödet bör regleras, exempelvis gällande ersättning.
Process för arbetsgruppen har varit:

-

Genomgång av utredningen som gjordes av Tvärgrupp Barn och unga
Genomgång av lagstöd anhörigstöd samt begrepp
Genomgång av begrepp civilsamhälle
Genomgång av olika anhörigföreningar
Genomgång av gemensam grund för ökad samvaro – IT plattform

Tvärgrupp Vuxna föreslår att avvakta/ bevaka Socialstyrelsens uppdrag och samverkan med
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) tills de är klara. Troligtvis kommer detta att ske
under 2020. Därefter kan en gemensam länsövergripande strategi skapas samt en gemensam
nationellt IT- plattform utredas.

Beslut: Ledningsgruppen ställer sig bakom tvärgruppens förslag att avvakta.

6. BPSD – beslut om fortsatt uppdrag
Vid förra ledningsgruppsmötet presenterade en arbetsgrupp från Tvärgrupp Äldre uppdraget att
se över samverkan för patienter med BPSD-beteende och psykisk störning vid demenssjukdom.
Ledningsgruppen konstaterade då att underlaget behöver utvecklas och det gäller att bygga ihop
det som redan finns och använda befintliga professioner inom länet. Det är av vikt att få ihop
både sluten- och öppenvård i kommunerna. Regionens BPSD-team skulle kunna utökas och
knyta ihop region och kommuner på ett bra sätt. Det bestämdes att nästa steg skulle vara att ta
frågan till socialchefsnätverket vilket är gjort. Socialcheferna är positiva till att utveckla det som
finns samt att jobbar vidare med att koppla ihop kompetens och professioner inom länet.

Beslut: Ledningsgruppen beslutar att låta arbetsgruppen fortsätta arbeta enligt förslag med
befintliga resurser utan ytterligare kostnader.

7. Uppföljning av Integrerad missbruks- och beroende mottagning
Föredragande: Magnus Frithiof
Magnus och Per har träffat politiker från respektive organisation. Det finns en önskan om att
genomföra en uppföljning och utredning av den integrerade missbruks- och
beroendemottagningen som nu har varit igång en tid. Önskemål om detta har även varit uppe i
socialchefsnätverket. Ledningsgruppen diskuterar hur detta skulle kunna ske och vad nästa steg
skulle kunna vara. Ett förslag är att dels titta på de lärdomar man kan dra av ett integrerat
arbetssätt mellan kommun och region, dels att se vilka effekter detta arbete har fått på individen
och på kommunen både utifrån en stor och en mindre kommun. Ledningsgruppens medlemmar
ombedes fundera vidare på detta medan Magnus och Annika formulerar ett uppdrag till mötet i
april.

8. Gemensam verksamhet psykiatri
Föredragande: Magnus Frithiof
Magnus berättar att Växjö kommuns politik och Region Kronobergs politik har visat intresse av
ett integrerat arbetssätt kring psykisk ohälsa likt samarbetet kring den integrerad missbruks- och
beroende mottagning i länet. Ett förslag skulle kunna vara att jobba med mobila team kring de
svåraste ärendena i länet vilket har visat sig framgångsrikt på andra ställen i Sverige.
Ledningsgruppen lyfter in denna fråga i arbetet med Nära vård samt avvaktar tvärgrupps vuxnas
arbete med att ta fram en länsövergripande strategi (likt äldrestrategin).

9. Tilläggsuppdrag, sjuka äldre
Föredragande: Magnus Frithiof
Magnus berättar om ett tilläggsuppdrag där vårdcentralerna får mer ersättning om de gör lite
extra än vad som ingår i grunduppdraget. Det innebär att primärvården kan bidra till en ökad
trygghet för de som har störst vårdbehov. I grunduppdraget ingår att en fast vårdkontakt
garanteras för de som har behov och/eller önskemål om detta. Detta tilläggsuppdrag är en
utökning som bland annat innebär att vårdcentralen organiserar verksamheten så att sjuka äldre
och hemsjukvårdens personal garanteras läkarkontakt när behov finns, inklusive hembesök hos
patienten senast kl. 15.00 nästkommande vardag. Målet med detta är:
- Ökad trygghet för sjuka äldre
- Förbättrad kontakt mellan vårdcentralen och hemsjukvårdens sjuksköterskor
- Möjlighet till hembesök inom ett dygn på vardagar
Magnus meddelar att vissa vårdcentraler jobbar efter detta, bland annat genom hembesök.
Magnus ska träffa Marie Jadner, vårdval och återkommer till ledningsgruppen efter detta möte.
Mer info finns att hämta:
http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/vardadministration/vardval/vardvalprimarvard/#tab-20291

10. Kostnadsökning utskrivningsklara
Föredragande: Magnus Frithiof
Magnus informerar om att SKR har sett över kostnaden för utskrivningsklar. Prisbilden är
reviderad och innebär en höjning från 6000 till 8000 kr/dygn, vilken kommer tillämpas i
Kronoberg.

11. Tvärgrupper
Föredragande: Jenny Folkesson
Tvärgrupp Barn och unga:
Förslag till byten av personer till tvärgruppen:
Ledarpar Katarina Carlzon slutar och föreslås ersättas av Eva Gustavsson, verksamhetschef för
Barn- och ungdomshabiliteringen, Region Kronoberg.
Enhetschef Marie Karlsson Jensen, Växjö kommun föreslås ersätta Louise Bertilsson.
Tvärgrupp Vuxna:
Det saknar representation från Ljungby. Greger återkommer med förslag på person från
ekonomiskt bistånd som kan ingår i tvärgruppen.
Tvärgrupp Äldre:
Förslag till byten av person till tvärgruppen:
Senada Hodzic, verksamhetschef för ordinärt boende ersätter Ingrid Gunnarsson och inte Pia
Persson som felaktigt blev invald vid förra mötet.
Masfunktion fattas fortfarande i tvärgruppen. Johan kollar med Lars-Ola om masnätverket har
föreslagit någon att ingå. Ljungby och Älmhult saknar representation i tvärgruppen.

Beslut: Ledningsgruppen ställer sig bakom ovanstående nyval av deltagare till respektive
tvärgrupp.

12. Tilda
Föredragande: Linda Vingren och Linda Windahl
Tilda kompetenskort är en metod som används för att säkerhetsställa att personal inom hälsooch sjukvård har kunskap och rätt kompetens. Tilda riktar sig främst till undersköterskor och
sjuksköterskor och används inom regionen och även inom kommunerna. I dagsläget är det 19
kort som används. Region Kronoberg har ett nytt kompetensregistreringssystem vilket gör att
Tilda kommer att sägas upp och avslutas i och med 2020 års utgång.
Nya alternativ är:
Alt A - Se de aktuella 19 korten (kostnad för uppsättande av extern webb, ca 25 000 kr)
Alt B - Tillgång till Kompetensportalen som externa användare. Registrering sker då över vilka
medarbetare som genomför kompetenskorten och vilka de genomför. Rapport sker varje år.
Två kostnadsalternativ:
1) Paketlösning - 2000 registreringar – 84 000 kr/år (överstiger 2000 användare 42 kr/reg),
eller
2) 99 kr/användare/år.
Carina Yngvesson är kontaktperson för alla kommuner gällande Tilda. Hon kommer att vidtalas
och det är därefter upp till varje kommun att avgöra hur man beslutar sig att göra framgent.

13. Uppföljning utskrivningsklara
Föredragande: Maria Wiltz
Aktuella siffror presenteras för utskrivningsklara. I skrivandets stund är totalt 18 personer
utskrivningsklara från Växjö och Ljungby varav sju stycken går hem idag. Maria trycker på vikten
av att ta hem patienter på fredagen då de är utskrivningsklara för att sjukhusen ska kunna ta emot
nya patienter. Om detta inte görs tvingas patienter som behöver vård bli hemskickade vilket är
olyckligt. Ytterligare en aspekt är att patienter som ligger kvar får betala patientavgift. Region
Kronoberg behöver också bli bättre på att ge rätt datum för utskrivningsklara. Diskussion förs
kring att titta på en skuggbudget för att se vad det skulle innebära kostnadsmässigt om regionen
tvingas fakturera kommunerna. Johan tar på sig att ta fram uppgifter på hur många fall det har
varit vid ändrat datum som lett till en ökad kostnad. Han återkommer om detta.

14. Redovisning från Äldrehälsa Östra, Västra och Barnens bästa gäller
Äldrehälsa Västra
Föredragande: Johan Rutgersmark
Inget nytt att rapportera då inget möte ägt rum sedan senaste rapporteringen till ledningsgruppen.
Äldrehälsa Östra
Föredragande: Maria Wiltz
Maria och Ewa har träffat David Aldén och Eva Åkesson. Ett styrgruppsmöte var planerat till idag
men det krockade med styrgruppsmöte för Barnens bästa. Den planerade workshopen som var
tänkt att genomföras i vår blir flyttad till i höst. Arbetet i arbetsgruppen fungerar bra. Fokus är
hospitering för att få en helhetsbild och ökad förståelse samt att identifierat utvecklingsområden.
Annika lyfter frågan om att lämna en kort rapport i samband med Kommunalt forum den 13
mars från Äldrehälsa Östra och Västra.
Barnens bästa gäller
Föredragande: Magnus Frithiof
Arbetet fortgår och känns positivt. Åldersgränsen är satt till och med 18 år då det handlar om
tidiga insatser. Praxismodellen är på remiss vilken styrgruppen är bärare av. Beslut taget om

finansiering av två processledare på heltider. Handlingsplanen beslutas vid nästa träff. Diskussion
har förts kring att styra alla dokument via funktionsbrevlådor.

15. Övrigt
•

Kommunikation av gemensamma verksamheter
Åsa har kontakt med kommunikatörerna i kommunerna vilket är den väg hon går då
något ska kommuniceras. Just nu är Våld i nära relationer och Familjefrid aktuellt. Åsa vill
påminna om att det är bra att även ledningsgruppen trycker på då något ska
uppmärksammas på hemmaplan.

•

Närvaro vid ledningsgruppsmöten under 2019
Annika har sammanställt närvaron under 2019. I genomsnitt är närvaron 60 % vid varje
möte. Det finns en ödmjukhet inför att saker kan komma emellan, men den relativt låga
närvaron får negativa konsekvenser i beslutsfattande och annat.

16. Utcheckning och avslut
Mötesanteckningar skrivna av Jenny Folkesson

