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

Fredag den 3 december 2021
Kl. 9:45-15:00

Plats:

Digitalt möte via Teams

Närvarande:

Jenny Smedberg, Älmhult
Annelie Loberg, Alvesta
Greger Larsson, Ljungby
Magnus Frithiof, Region Kronoberg
Johan Rutgersmark, Markaryd
Annie-Lie Jarhult, Uppvidinge
Roger O Nilsson, Region Kronoberg
Gunilla Kaj-Bevheden, Alvesta (fm)
Annika Fröberg, Lessebo
Sofia Kumlin Rylow, Tingsryd
Hanna Svensson, Region Kronoberg
Annika Magnerot, Region Kronoberg (ordförande)
Jenny Folkesson, Region Kronoberg (sekreterare)

Frånvarande:

Rizana Mustedanagic tf, Växjö
Martin Hansson, Tingsryd
Ewa Ekman, Växjö
Kristina Jordevik, Region Kronoberg (kommunikatör)

1. Incheckning samt avtackning
Annika hälsar alla välkomna till dagens möte med ledningsgruppen för samordning. Incheckning
görs med frågor från den enkät som årligen skickas ut från Regional utveckling till alla nätverk.
I samband med mötet tackas även Greger Larsson av efter sitt arbete och engagemang. Han
önskas lycka till med nya utmaningar.

2. Föregående mötesanteckningar och godkännande av dagordning
Föredragande: Annika Magnerot
Föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna och dagens dagordning godkänns med tre
tillägg under punkten övrigt.

3. Redovisning patientkontrakt samt dialog gällande LINK
Föredragande: Frida Holm Johansson
Frida berättar om vad som hänt sedan hon tillsammans med representanter från samtliga
tvärgrupper fått i uppdrag att se över patientkontrakt. Arbetsgruppen har kommit fram till att det
behövs skapas en gemensam bild av att jobba med nära vård i hemmet, samverkan, planer,
videolösning, kommunikation och digitala verktyg.
Tre slutsatser beskrivs:
- Det bör finnas en tydlig inriktning och förväntning i allt vi gör, att vi skall göra det i
samverkan – dvs – bygga broar istället för staket – verktyget för att möjliggöra detta är
sekundärt.
- Att arbetet med Patientkontrakt kopplas nära till arbetet med Barnens bästa gäller! I
Kronoberg
- Frågan om prioriterade grupper kom upp och från nationellt håll är det personer boende
på SÄBO, har hemsjukvård eller stöd via LSS samt egna målgrupper som lyfts fram i
Kronoberg är personer omfattande av SoL-insatser tex boendestöd samt barn.
Förslag på gemensamma aktiviteter framåt:
- Kommunikationsvägar – tydliggöra dessa samt säkerställa arbetssätt i både kommun och
region.
- Begrepp – fortsatt tydliggöra fast vårdkontakt, fast läkarkontakt och fast omsorgskontakt
(när det blir klart) och barnets bästa ansvarig.
- Samsyn kring verktyg – fortsatt tydliggöra Vårdplan i vårdplansmodul, Link,
Videolösning, egenmonitorering mm – manualer med igenkänning.
- Föra samman med framtagna persona/Ta fram persona utifrån alla våra målgrupper – tex
utgå från Linnea, Svea, Nils men även perona kring barn som Milo och personer med
psykisk ohälsa, LSS mm.
- Gemensamma utbildningsinsatser – med samverkan i fokus och där hela bilden av
verktyg/arbetssätt finns med samt tillit och att veta om/förstå varandras uppdrag.
- Hel-kommunikationsplan – som drivs gemensamt
Ledningsgruppen vill att Frida ska fortsätta att arbeta tillsammans med konstellationen från
tvärgrupperna. MAS/MAR-nätverket kan fungera som referensgrupp. Frida redovisar för
ledningsgruppen i april eller maj 2022.

4. Länsgemensam strategi för psykisk hälsa
Föredragande: Magnus Frithiof
Länsgemensam strategi för psykisk hälsa är reviderad, vilken nu omfattar även yngre (från 16 år)
och äldre personer. Mätetalen är inte riktigt klara men kommer bli inom kort. Strategin behöver

även beslutas i styrgruppen för Barnen bästa vilket görs 4 februari 2022. Då kommer den även att
beslutas i ledningsgruppen.

5. Länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2021 samt statsbidrag
Föredragande: Magnus Frithiof
Magnus meddelar att tvärgrupp vuxna inte kan åta sig att ta fram en handlingsplan. Detta
behöver tas i beaktning inför fortsatt arbete under 2022. Ledningsgruppen tar upp frågan på nytt
i början av nästa år och funderar på hur detta ska ske utifrån ett hälsofrämjande och
hälsoförebyggande perspektiv.

Beslut: Det finns 1,55 miljoner kronor kvar av de statsbidrag Kronoberg har fått.
Ledningsgruppen beslutar att resterande stadsbidrag ska fördelas enligt fördelningsnyckeln till
kommunerna.

6. BPSD-beteendemässiga och psykiska symptom vid demens
Föredragande: Annika Magnerot

Beslut: Ett uppdrag kring BPSD-beteendemässiga och psykiska symptom vid demens som givits
till tvärgrupp äldre sedan tidigare ska nu avslutas. Istället ska de nationella riktlinjerna för vård
och omsorg vid demenssjukdom följas. Det är varje huvudmans ansvar att följa upp och
eventuella brister i följsamhet ska hanteras inom omställningsarbetet till god och nära vård och
omsorg.

7. Utredning av eventuell flytt av RSS-uppdraget och Barnens bästa till
programorganisationen för nära vård
Föredragande: Magnus Frithiof
Inom Region Kronoberg har det startats en utredning om en eventuell flytt av RSS-uppdraget
och Barnens bästa från Regional utveckling till programorganisationen för nära vård. Överflytten
planeras ske den 1 mars 2022. En enkät kommer skickas ut till ledningsgruppens deltagare där det
ges möjlighet att ge inspel till framtidens RSS. Det fortsatta arbetet med ledningsgruppen för
samordning ska fortgå på liknande sätt som idag.

8. Uppföljning av samverkansavtal för patienter med trakestomi och
respiratorvård i hemmet
Föredragande: Roger O Nilsson
Samverkansavtalet mellan Region och kommunerna löper fram till 2022. En deluppföljning och
förslag på revidering har genomförts vilken presenteras för ledningsgruppen. Ledningsgruppen är
överens om att inte besluta om föreslagna revideringar. Istället ska dessa tas med i den nya
överenskommelsen som ska tas fram 2022.

9. Nära vård – länsgemensamma grupper till digifysisk vård,
personcentrerad vård, hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande vård,
kompetens och fortsatt arbete med handlingsplanen
Föredragande: Magnus Frithiof
I nära vårdorganisationen behöver personer från kommunerna tillsättas i de fyra
programområdena. Ledningsgruppen påbörjar en diskussion om vilka personer som ska finnas

med i dessa grupperingar för att på bästa sätt få in det breda kommunala perspektivet. Frågan tas
vidare till socialchefsnätverket och lyfts därefter under internatdagarna i mars månad.

10. Internat mars 2022
Föredragande: Annika Magnerot
Internatdagar den 17–18 mars kommer att hållas på Kosta Boda Art Hotell varav den första
dagen tillsammans med skolcheferna. Under dag två kommer de länsgemensamma grupperna att
diskuteras (se föregående punkt). Det kommer också avsättas tid till att bestämma hur det
förebyggande arbetet i nära vård ska ledas framåt. Förslag läggs om att utvärdera konkreta
samverkansarbeten som länet kommit framåt med ska i slutet av 2022.
Det finns ett ekonomiskt överskott från Barnens bästa vilket kommer att användas till internatet.
Inbjudan och anmälan kommer.

11. Inspel till kommunalt forum
Nästa kommunalt forum äger rum den 14 januari tillsammans med skolans presidier. Ett inspel är
att lyfta de globala målen i Agenda 2030, till exempel hållbara städer och samhällen. Hur kan
Kronobergs län arbeta mot detta mål? Ytterligare inspel är att föredra Peter Almgrens utredning
”Vi börjar med barnen”, något som Växjö kommun erbjuder sig att göra. Andra förslag är att visa
goda exempel, t e x från Uppvidinge, film från Växjö kommun.

12. Tvärgrupper
Tvärgrupp barn och unga:
- Annika Fröberg meddelar att då Lessebos MAS slutat i tvärgruppen skulle en ersättare
från skolan tillfrågas. Då Lessebo har svårt att avvara en rektor undrar hon om någon
annan kommun kan bidra med detta. Gunilla lovar att återkomma i frågan.
Tvärgrupp vuxna:
- Det efterfrågas en representant från psykiatrin till tvärgruppen. Magnus återkommer i
frågan.
- Anna-Maria Lindblom, psykiatrisjuksköterska i Lessebo kommun föreslås ingå i
tvärgruppen för att stärka upp det suicidpreventiva arbetet.
- Kontaktperson från ledningsgruppen till tvärgrupp vuxna behövs då Per Sandberg slutat.

Beslut:

Gunilla är kontaktperson tillsammans med Magnus för tvärgrupp vuxna.
Anna-Maria Lindblom, Lessebo kommun väljs in i tvärgrupp vuxna.

13. Info från styrgrupper
Barnens bästa:
Kort information om pågående arbete inom ramen för Barnens bästa. Ytterligare info finns i
mötesanteckningarna.

14. Övrigt
•

Roger berättar om utbildning Medicinsk rätt för ledningsansvariga som han varit med om att
genomföra i ett annat sammanhang. Utbildningen handlar om hur vi kan förstår och
förhålla oss till varandra i utifrån vilken organisation vi representerar. Utbildningen

vänder sig till bland annat verksamhetschefer inom kommun och region. Om det finns ett
intresse för att genomföra en sådan utbildning lokalt i länet kan han ta fram ett underlag
för kostnader och annat. Flera personer i ledningsgruppen har själva gått utbildningen
och är positiva. Roger uppdras att ta fram ett underlag och återkomma.
•

Magnus hänvisar till det underlag som togs fram från Sirona i våras där man bland annat
tittade på hur kronobergarnas vårdbehov ser ut. Det pågår nu ett stort arbete kring detta
och man vill gå vidare på individnivå för att se hur det ser ut för de som kräver mest vård.
Fokus kommer ligga på listade patienter på två utvalda vårdcentralen i länet, Birka
vårdcentral i Växjö och Sländans vårdcentral i Ljungby.

•

Annie-Lie lyfter ett förslag om att arbeta likt Barnens bästa och Kronobarnsmodellen
inom fler områden, exempelvis äldre. Detta mottas positivt.

15. Utcheckning och avslut
Annika tackar för dagens möte och önskar alla en god och vilsam jul och nyår.
Mötesanteckningar förda av Jenny Folkesson

