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

Fredag den 12 feb -2021
Kl. 9:45-15:00

Plats:

Digitalt möte via Teams

Närvarande:

Jenny Smedberg, Älmhult (ej em)
Ewa Ekman, Växjö
Annelie Loberg, Alvesta
Greger Larsson, Ljungby
Annika Fröberg, Lessebo
Sofia Kumlin Rylow, Tingsryd
Annie-Lie Jarhult, Uppvidinge
Martin Hansson, Tingsryd
Per Sandberg, Växjö
Gunilla Kaj-Bevheden, Alvesta
Lena Nazzal, Region Kronoberg (ej kl. 13-14)
Magnus Frithiof, Region Kronoberg
Roger O Nilsson, Region Kronoberg
Johan Rutgersmark, Markaryd
Maria Wiltz, Region Kronoberg
Annika Magnerot, Region Kronoberg (ordförande)
Jenny Folkesson, Region Kronoberg (sekreterare)
Åsa Karlsson, Region Kronoberg (kommunikatör)

1. Incheckning
Incheckning sker genom att alla resonerar kring om man i sin organisation är i en utvecklingsfas
(eller inte) med anledning av omställningsarbetet till en god och nära vård och omsorg.
Några av deltagarna meddelar att de kommer att behöva komma och gå under dagen.
Dagordningen godkänns och föregående mötesanteckningar läggs därefter till handlingarna.

2. Länsgemensam analys och handlingsplan psykisk hälsa och
Handlingsplan suicidprevention
Föredragande: Jonas Ericsson
Handlingsplan suicidprevention:
Jonas går genom de förändringar som gjorts i Handlingsplan suicidprevention som är
underordnad Länsgemensam analys och handlingsplan psykisk hälsa. Versionsnummer är tillagt
på framsidan, i övrigt inga större förändringar mer än layoutmässiga sådana. Vissa gemensamma
insatser för de olika åldersgrupperna ligger kvar sedan tidigare och andra är nya. Nya
arbetsgrupper är framtagna. Jonas nämner att de kommunala samordnarna har ett möte i slutet av
mars då det länsgemensamma och det nationella arbetet som pågår ska gås genom och insamling
av vilka behov som finns ska göras.
Länsgemensam analys och handlingsplan:
På samma sätt som ovan går Jonas genom analys och handlingsplanen och pekar på vad som är
förändrat. Tillkommit har bland annat en text kring corona.
En önskan till kommunerna är att skicka relevanta rapporter från länet som har bäring på och
kan hänvisa till psykisk hälsa. Skicka detta till jonas.ericsson@kronoberg.se.

Beslut: Ledningsgruppen ställer sig bakom både Länsgemensam analys och handlingsplan

psykisk hälsa och Handlingsplan suicidprevention vilka är inskickade till SKR. Det bestäms även
att Region Kronoberg rekvirera hem de länsgemensamma medlen på samma sätt som tidigare.

3. Presentation av ny forskningschef samt vad FoU kan erbjuda
Föredragande: Carina Elmqvist
Carina presenterar sig för ledningsgruppen med att berätta att hon började sin tjänst som
forskningschef den 1 mars 2020. Hon har tidigare arbetat på LNU med specialistsjuksköterskeprogrammet och akut vård. Carina jobbar bland annat med att öka andelen medarbetare med
forskarkompetens. Det finns medel att söka för medarbetare inom kommunerna och regionen
som är intresserade av utvecklingsarbete och forskningsarbete. Fokus för dessa medel är
samverkan mellan kommun och region. Det har tidigare varit få ansökningar och därför
uppmanar Carina till att söka och meddelar att medlen har ökat från 200 000 kr till 500 000 kr.
Carina bjuder in till kontakt.

4. Äldre och alkohol, Livsstil Kronoberg
Föredragande: Anna Ståhl och Emma Johansson
Anna och Emma återkopplar till en tidigare utredning som gjordes 2017 av tvärgrupp vuxna och
tvärgrupp äldre. Utredningen visade att de flesta kommuner i länet saknade rutiner för samverkan
och majoriteten av personalen hade inte hade utbildning när det gäller missbruk av alkohol.
Livsstil Kronoberg har under 2020 genomfört en uppföljning av denna utredning med anledning
av frågan om kompetensutvecklingsinsats gällande äldre och alkohol. Resultatet visar att fem
kommuner har en rutin för agerande vid identifiering av en äldre brukare med riskfyllda
alkoholvanor och fyra kommuner har en rutin för samordning mellan kommunens missbruksvård

och äldreomsorg. En kommun har policy avseende inköp av alkohol inom äldreomsorgen, en
kommun uppgav att personalen inom äldreomsorgen har utbildning i att upptäcka riskbruk och
två kommuner har en rutin för samverkan med regionen. Uppföljningen visar ett bättre resultat
jämfört med 2017 men det finns fortfarande luckor hos flera kommuner.
Förslag på vidare arbete:
1. Rutiner och interna policys föreslås vara en fråga för varje enskild kommun att ta ställning
till.
2. Ett länsgemensamt arbete kan ske gällande gemensam plan för kompetensutveckling om
äldre och alkohol till berörd personal.
Ledningsgruppen tar inget beslut idag och undersöker behovet av gemensamma rutiner och
kompetensutbildning. Beslut skjuts till mötet i april.

5. Tvärgrupper
Tvärgrupp Barn och unga
Föredragande: Annie-Lie, Per och Magnus
En fortsatt god kontinuerlig kontakt finns med tvärgruppen som är driven och jobbar framåt. En
rutin kring föräldrar och det ofödda barnet ska tas fram.
Tvärgrupp Vuxna:
Föredragande: Per, Magnus och Lena
Strategiarbetet pågår. Tvärgruppen som påverkas av pandemin har valt att bilda en mindre
arbetsgrupp för att inte tappa fart i arbetet.
Tvärgrupp Äldre:
Föredragande: Jenny, Ewa och Maria
Tider för möten är bokade under våren med ledarparen.
En påminnelse görs till samtliga tvärgrupper om att vara noggranna med att notera både närvaro
och frånvaro i mötesprotokollen.

6. Info från styrgrupper
Barnens bästa gäller

Föredragande: Magnus och Per
Piloterna är genomförda och informationsfilmer finns framtagna. Kortsiktig plan görs inför
närmaste året vilket är en utmaning då mycket händer men allt inte syns. Det är viktigt att kunna
formerar och förankra de olika processerna och kunna fatta beslut. Workshop i vår och höst
planeras. Vikten av de interna processerna lyfts.
Äldrehälsa

Föredragande: Ewa och Maria
Väntar på återkoppling av plan för Äldrehälsa vilket kommer att lyftas med ledarparet i
tvärgruppen. Finansiering av resursperson i form av en äldresamordnare är inte klar.
God och nära vård och omsorg

Föredragande: Magnus
Magnus som är nytillsatt programchef för God och nära vård och omsorg berättar kort om
programorganisationen och att det är viktigt att koppla ihop såväl interna resurser som olika

samverkansformer externt. Magnus kommer vara kvar som områdeschef för psykiatrin ännu ett
tag i vår. Om programchefen kommer att ingå i ledningsgruppen diskuteras vid mötet i mars.

7. Covid 19 och vaccin - statusläge
Föredragande: Lena Nazzal
Arbetet kring vaccinationer tar mycket tid men går bra. Bekymmersamt är att leveranserna av
vaccinet inte fungerar som utlovat men allt vaccin som kommer används. Hittills har 10 241
doser fördelats i länet och för personer boende på Säbo har drygt häften fått dos 2. Rutiner är
framtagna för de doser som blir över.
Lena vill poängtera att ingen kommun får påbörja vaccination i ny fas förrän gemensamt
klartecken i länet har givits. Det kommer kritik på vaccinationstakten nationellt vilket handlar om
att leveransplanerna ändras. Detta kan regionerna inte kan påverka. Lena framhåller att det pågår
ett mycket bra arbete i länet tillsammans.

8. Redovisning uppföljning Integrerad missbruks- och beroendemottagning
samt Ekeliden
Ekeliden:
Föredragande: Gunilla Kaj Bevheden, Rizana Mustedanagic och Frida Strand Jagne
En arbetsgrupp har tittat på verksamheten Ekliden som sammanfattningsvis fungerar bra som
behandlingshem för äldre främst alkoholmissbrukare som behöver behandling med omsorg. De
flesta kommuner i länet använder Ekeliden och behov finns från samtliga kommuner. Det görs
också placeringar av yngre personer på Ekeliden. Utsluss fungerar bra, dels att en person som
påbörjat behandling, t ex KBT, kan efter utskrivning återvända till terapeut/behandlare på
Ekeliden för fortsatta möte. Från kommuner kan behandlingsassistent besöka personen på
Ekeliden för att planera en bra hemgång. Man ser positivt på att yngre personer med
samsjuklighet kan placeras på Ekeliden för att starta en NP-utredning, förslagsvis i samverkan
med Integrerad missbruks- och beroendemottagning, IM.
Insatser som stöd med boende, sysselsättning och hemgång i den egna kommunen lyfts av vissa
kommuner, vilket bedöms bör ligga på kommunernas egna ansvar. Det förslag till förändring
som kommit fram under utredningen är ifall Ekeliden skulle kunna organiseras från att ligga
under vuxenpsykiatrin till att ligga inom IM. Det skulle ge en tydligare samverkan mellan de två
verksamheterna och öppna upp för bredare länsgemensam missbruksvård.
Integrerad missbruks och beroendemottagning, IM
Föredragande: Gunilla Kaj Bevheden, Marianne Granqvist och Kristina Jansson
En arbetsgrupp har tittat på det länsgemensamma resultatet av Integrerade missbruks- och
beroendemottagning och tagit fram förslag på utvecklingsområden. En noggrann genomgång av
detta ges gällande om:
1. tillgängligheten för individer med beroendeproblematik ökat
2. vården blivit mer jämlik mellan kommuner
3. fler individer med psykisk ohälsa och missbruk fångats upp
4. samordningsvinster ökar mellan Region Kronoberg och respektive kommun.
Samtliga frågeställningar redovisas utifrån varje enskild kommuns resultat och upplevelse.
Under tiden februari 2019 till oktober 2020 har arbetsgruppen tittat på olika parametrar i
verksamheten. Totalt har 318 uppdrag funnits under 20 månader, det vill säga 15–16
uppdrag/månad. Det är tydligt att det saknas remisser från primärvården och att behoven är olika
i olika kommuner. Frågor kring Integrerad missbruks- och beroendemottagning behöver lyftas
ytterligare och uppdraget måste spetsas för att få bättre utfall. Gunilla tar ansvar för att detta

arbete komma vidare och sammankallar till nytt möte. Förslag på lämpliga personer i detta arbete
skickas till gunilla.kaij.bevheden@alvesta.se.

9. Resurscentrum för heder och Familjefrid Verksamhetsplan 2021
Föredragande: Monica Nielsen. Anna Sörensson och Osama Attar
Resurscentrum för heder:
Inom ramen för det intensifierade arbetet på området mäns våld mot kvinnor, fick länsstyrelserna
i regeringsbeslut den 18 december 2017 i uppdrag att stödja utvecklingen av resurscentra på några
platser i landet. Kronoberg utsågs till ett sådant län. Verksamheten är en mobil stödverksamhet
för yrkesverksamma som möter personer utsatta för eller som riskerar att utsättas för
hedersrelaterat våld och förtryck. Stödet består av rådgivning/konsultation av verksamhetens två
samordnare samt av utbildningsinsatser. Verksamheten är regional. Huvudman är Växjö
kommun. Anna och Osama som jobbar på Resurscentrum för heder presenterar sig och det
arbete som gjorts under 2020. Totalt har verksamheten haft 46 klientärenden. De vanligaste
frågorna rör rådgivning kring kontroll och begränsningar samt bortgifte. Digitala möten som de
under 2020 fått bedriva har fungerat bra men de kommer att återgå till fysiska möten då det är
möjlighet. Anna och Osama träffar varje månad kontaktpersoner från länets kommuner där de
gemensamt tittar på hur de kan bli en resurs för de mest utsatta.
Från och med 2022 upphör det statliga stödet och beslut om en eventuell samfinansiering av
verksamheten måste fattas. Underlag omkring detta skickas ut separat.

Beslut: Ledningsgruppen ställer sig bakom verksamhetsplan för Familjefrid 2021 och
Verksamhetsplan för Resurscentrum heder i Kronoberg 2021.

10. Inspel till utvecklingsdag i mars samt till kommunalt forum 19 mars
Framtidsbild om sjukhusvården – var är vi om 10 år - utifrån Sironas utvärdering. Jobba med en
gemensam målbild.
Övriga förslag skickas till AU.

11. Övrigt
Utredning om samverkan kring palliativ vård
Föredragande: Roger O Nilsson
Roger berättar om utredning om samverkan kring palliativ vård. Sjukhusvården, primärvården
och palliativa teamet ska tillsammans med kommunerna utreda hur samarbetet kan fördjupas
inom den palliativa vården. Utredningen ska innehålla följande åtgärder:
- Inom vilka områden är ett fördjupat samarbete möjligt och relevant
- Titta på goda exempel som fördjupat samarbetet, ex. Östersund
- Titta på möjligheten att inkludera befintliga grupper, ex. tvärgrupp äldre, MG äldre
- Följ upp implementering av beslut i den palliativa utredningen 2018
- Ta fram förslag som inkluderar GAP-analys och konsekvenser utifrån kvalitet och ekonomi.
Kommunrepresentation behövs och förslag är att Växjö kommun och Alvesta kommun ska ingå
i detta arbete. Övriga förslag skickas till roger.o.nilsson@kronoberg.se
Upphandlingssamverkan med Skånes kommuner
Föredragande: Per Sandberg
Frågan flyttas till socialchefsnätverket.

12. Utcheckning och avslut
Annika tackar för dagens möte och önskar en trevlig helg!
Mötesanteckningar förda av Jenny Folkesson

