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2020-11-06

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

Fredag den 6 november 2020
Kl. 13:00-15:00

Plats:

Digitalt möte via Skype

Närvarande:

Jenny Smedberg, Älmhult
Ewa Ekman, Växjö
Greger Larsson, Ljungby
Gunilla Kaj-Bevheden, Alvesta från kl 14
Annika Fröberg, Lessebo
Johan Rutgersmark, Markaryd kl. 13-14
Sofia Kumlin Rylow, Tingsryd
Martin Hansson, Tingsryd
Per Sandberg, Växjö
Lena Nazzal, Region Kronoberg
Magnus Frithiof, Region
Roger O Nilsson, Region Kronoberg
Maria Wiltz, Region Kronoberg
Annika Magnerot, Region Kronoberg
Jenny Folkesson, Region Kronoberg
Åsa Karlsson, Region Kronoberg

Frånvarnade:

Annie-Lie Jarhult, Uppvidinge

1. Kort presentation och incheckning
Annika hälsar alla välkomna till dagens möte vilket genomförs digitalt. I samband med
incheckningen presenterar sig Sofia Kumlin Rylow, Tingsryds kommun. Hon hälsas välkommen
till ledningsgruppen.

2. Godkännande av dagordning och föregående mötesanteckningar
Dagordningen godkänns med tillägg av punkten Covid-19 under övrigt.
Utifrån föregående mötesanteckningar nämns att uppdrag på förslag på plan för ett Äldrehälsa
Kronoberg ännu inte är lämnad till tvärgrupp äldre.
Annie-Lie har haft kontakt med skolchefen i Ljungby som kommer att vara kontaktperson för
tvärgrupp barn och unga tillsammans med Per, Magnus och Annie-Lie.

3. Uppföljning Tracköverenskommelsen
Föredragande: Maria Wiltz
I samverkansavtalet mellan Region Kronoberg och kommunerna för patienter med trakestomi
och respiratorvård i hemmet står inskrivet att uppföljning ska göras i oktober 2020. Carina
Pettersson kommer in med ett underlag till decembermötet då frågan lyfts igen.

4. Redovisning av BPSD, förtydligande
Föredragande: Annika Magnerot
Annika går genom förloppet för BPSD-uppdraget vilket redovisades för ledningsgruppen i
januari 2020. I februari beslöts att låta arbetsgruppen fortsätta arbeta enligt framtagna förslag med
befintliga resurser utan ytterligare kostnader.
Tvärgrupp äldre har framfört att det inte vet vad som förväntas av dem. De önskar att ett tydligt
uppdrag ska formuleras. Ewa tar kontakt med ledarparen.

5. Mötestider Ledningsgruppen 2021, samt nytt AU
Beslut: Mötestider för ledningsgruppen för samordning under 2021 bestäms till
8 januari
12 feb
5 mars
9 april kl. 13-15
4 juni
3 september
1 oktober
5 november kl. 13-15
3 december

Mötet i mars som brukar vara internat under två dagar kommer att genomföras under en dag.
Datum sätts till fredagen den 5 mars i Växjö och mötet kommer att hållas fysiskt om det är
möjligt.
Till nytt AU för 2021 väljs Martin Hansson från Tingsryds kommun och Magnus Frithiof från
Region Kronoberg. Tider sätts separat.

6. Läkarintyg till socialförvaltningen föreslås ändra till medicinskt utlåtande
Föredragande: Roger O Nilsson
Roger informerar att Region Kronoberg utfärdar läkarintyg för att styrka nedsatt arbetsförmåga
hos individer som ansöker om ekonomiskt bistånd. Detta är individer som oftast har en lång

historik av sjukskrivning och som står långt från arbetsmarknaden. De är även personer som av
Försäkringskassan bedömts sakna rätt till sjukpenning via socialförsäkringen. I de flesta fall är
detta individer som drabbats av ett långvarigt sjukdomstillstånd med funktionsnedsättning och
aktivitetsbegränsningar som påverkar förmågan att arbeta. Den medicinska behandlingen och
rehabiliteringen är även oftast avslutade för det aktuella tillståndet och Hälso- och sjukvårdens
enda aktiva åtgärd är intygsutfärdandet.
Utifrån att lagstöd saknas för begäran om läkarintyg utifrån socialtjänstlagen kommer Region
Kronoberg inte att kunna utfärda läkarintyg i de fall ingen pågående medicinsk behandling eller
rehabilitering föreligger. Individen kan i dessa fall vid behov begära ut journaluppgifter.
Kommunerna erbjuds att återkomma till Roger om något är oklart.

7. Förslag gemensam uppföljning hygienartiklar
Föredragande: Annika Magnerot
Ett förslag har inkommit från den arbetsgrupp som ska utreda frågan om möjligheten för
gemensam upphandling mellan länets åtta kommuner och Region Kronoberg. Den gemensamma
upphandlingen riktar sig främst mot hygien- och sjukvårdsmaterial. I dagsläget har arbetsgruppen
inget mandat för beslut och önskar därför att ledningsgruppen ska sätta ett datum för när
utredning kring frågan om gemensam upphandling ska vara klar samt godkänna förslag till utökad
arbetsgrupp.

Beslut: Ledningsgruppen tycker att förslag på arbetsgrupp är bra med tillägg av Daniel
Adolfsson, upphandling Region Kronoberg. Datum för redovisning senast den 12 februari.
Underlag ska vara Jenny Folkesson tillhanda senast 25 januari.

8. Tvärgrupper
Barn och unga
Uppdrag för ny struktur som rör barn
Avtal, överenskommelser, deltagare till tvärgrupp barn, d v s allt som rör barn och unga kommer
i fortsättningen att hanteras i styrgruppen för Barnens bästa.
Vuxna
Begäran om uppdrag om att se över avvikelserutiner
Beslut: Ledningsgruppen godtar tvärgruppens önskan om att se över hantering av avvikelser och
händelseanalyser och att det ska göras i samråd med övriga tvärgrupper och MAS-nätverket.
Ett medskick är att detta inte ska göras för omfattande utan mer handla om att skapa en
formulering. Uppdragen redovisas för ledningsgruppen i samband med mötet i januari 2021.
Äldre
Önskemål om att revidera äldrestrategin med anledning av nytt uppdrag
Beslut: Ledningsgruppen ger tvärgrupp äldre i uppdrag att komma med ett förslag till revidering i
januari 2021.
Rutiner för tvärgruppsarbete
Vissa saker behöver uppdateras vilket kommer att göras i nästa vecka då Annika och Jenny F
bjudit in till ett möte med samtliga ledarpar i tvärgrupperna.

Inval av nya deltagare till tvärgrupperna

Beslut: Följande personer väljs in i respektive tvärgrupp.
Barn och unga
Mimmi Kaukinen, Region Kronoberg ersätter Hubertus Tacke, Region Kronoberg.
Sofie Kåvestam Wennblad, MAS, Lessebo kommun.
Önskemål från Växjö att Magnus Wibert väljs in i tvärgrupp barn. Beslut tas i ledningsgruppen i
december.
Vuxna
Christoffer Karlsson, Tingsryds kommun ersätter Pernilla Risberg.
Äldre
Lars Holmgren, folktandvården Region Kronoberg.
David Aldén, ambulansen Region Kronoberg.
En distriktsläkare ska tillfrågas för inval vid nästa ledningsgruppsmöte.
I övrigt behöver deltagarna i tvärgrupperna ses över då det är väldigt många byten. Hur detta ska
göras ska ses över.

9. Övrigt
Covid-19
Roger tar upp att det är viktigt att Roland Olofsson Dolk nu får jobba närmare MASarna och att
de kan vända sig till ledningsgruppen vid behov. Ledningsgruppen tycker att det är ok att utöka
antalet möten i denna gruppering och det nu är viktigt att hjälpa varandra i rådande läge.
Maria meddelar att det är ett ansträngt läge på CLV med två covidenheter. Jämfört med i våras är
det många flera äldre mulitsjuka personer inlagda på sjukhuset. Diskussion förs kring vikten av att
jobba med vårdplaner vilket tas upp regelbundet vid de veckoavstämningar som görs.
Lena säger att arbetet med influensavaccinationer går bra. Då det gäller tidsaspekt för vaccination
för Covid-19 finns en osäkerhet men förhoppningen är att detta kommer igång under våren.
Prioritering av riskgrupper och därefter allmänheten.
Samverkansöverenskommelse om personer med psykisk funktionsnedsättning, psykisk
ohälsa i Kronoberg län.
Länsgrupp psykisk hälsa har fått i uppdrag att revideras Samverkansöverenskommelse om
personer med psykisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa i Kronobergs län. De har
uppmärksammat att det pågår revidering av andra överenskommelser parallellt samt att det finns
en mängd andra överenskommelser inom olika områden som inte är synkroniserade med
varandra. I vissa fall finns det motstridiga direktiv. Länsgruppen ser behov av att
överenskommelserna, och andra styrdokument, systematiseras mer och därför föreslår de att
enbart göra en uppdatering av gällande överenskommelse om psykisk ohälsa som kan gälla för
2021. Det möjliggör tid för att göra ett större omtag med att systematisera överenskommelserna.
Länsgruppen har uppdatering klar till ledningsgruppens möte i december samt bifoga de
väsentligaste synpunkterna som framkommit.
Beslut: Ledningsgruppen godkänner förslaget.

10. Utcheckning och avslut
Nästa möte med ledningsgruppen är den 4 december. Annika kommer då att vara med på
folkhälsoberedningen under förmiddagen och ansluter efter lunch.
Mötesanteckningar skrivna av Jenny Folkesson

