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

Fredag den 4 juni 2021
Kl. 9:45-15:00

Plats:

Digitalt möte via Teams

Närvarande:

Gunilla Kaj-Bevheden, Alvesta
Hanna Svensson, Region Kronoberg
Magnus Frithiof, Region Kronoberg
Sofia Kumlin Rylow, Tingsryd
Martin Hansson, Tingsryd
Annika Fröberg, Lessebo
Jenny Smedberg, Älmhult
Ewa Ekman, Växjö
Annelie Loberg, Alvesta
Greger Larsson, Ljungby
Annie-Lie Jarhult, Uppvidinge (ej fm)
Per Sandberg, Växjö
Johan Rutgersmark, Markaryd
Roger O Nilsson, Region Kronoberg (till och från)
Annika Magnerot, Region Kronoberg (ordförande)
Jenny Folkesson, Region Kronoberg (sekreterare)
Åsa Karlsson, Region Kronoberg (kommunikatör)

1. Incheckning, godkännande av dagordning och föregående
mötesanteckningar
Annika hälsar välkommen till dagens möte. Punkten kring beslut för plan för Äldrehälsa
Kronoberg samt handlingsplan skjuts fram till mötet i september. Då kommer även Maria och
Lena att tackas av i samband med mötet. Hanna Svensson är ny i gruppen som tillförordnad
primärvård- och rehabchef. Hon hälsas välkommen till ledningsgruppen för samordning.

Under incheckningen beskriver deltagarna var de befinner sig i omställningsarbetet för Nära vård
på hemmaplan och vad som är de största utmaningarna. Det skiljer sig en del mellan
kommunerna men alla beskriver att det talas om omställning och att det mer eller mindre har
landat ner i vad det kommer innebära för den egna verksamheten, även på politisk nivå.
Penseldragen är synliga och nu behöver arbetet konkretiseras i stort. Många går eller ska gå
ledningsprogrammet i höst. En utmaning som flera nämner är att få ihop tekniken mellan region
och kommuner och det nämns att kommunerna är på men att primärvården ligger efter.
Annat som nämns är att det gäller att bygga på tilliten mellan olika huvudmän och att
samverkansparten i primärvården behöver bli tydligare. Samverkan är extremt viktigt och
digitaliseringen likaså. Region Kronoberg har kopplat följeforskning från Linnéuniversitetet till
sitt arbete.

2. Arbete med Nära vård och patientkontrakt - redovisning
Föredragande: Magnus Frithiof
Uppdrag kring att klargöra och definiera verktygen/arbetssätten kring sammanhållen planering,
fast vårdkontakt och överenskommen tid är gjord och Magnus går genom den:
• Hur: Kartlägga de verktyg som vi har idag samt komma med förslag på hur vi kan
maximera/lägga samman nyttan/användandet av dessa verktyg.
• Vad ska arbetsgruppen göra? Arbetsgruppen skall arbeta för att patientkontraktet skall
sjösättas för alla länets invånare som är i behov av samordning mellan region och
kommun oavsett ålder.
• Varför: Det finns idag olika initiativ, men inget helhetsgrepp om frågan. Detta gör det
både svårt för patienterna/invånarna och medarbetarna att navigera i de olika
satsningarna.
Förslag att skriva fram ett uppdrag till tvärgrupperna med datum för redovisning till mötet i
oktober 2021. Frida Holm Johansson föreslås hålla ihop detta arbete.

Beslut: Ledningsgruppen ställer sig bakom detta och ett förslag till uppdrag till tvärgrupperna tas
fram.

3. Handlingsplaner
Föredragande: Magnus Frithiof
Närmare Kronobergaren – en handlingsplan är framtagen och Magnus önskar hjälp från
ledningsgruppen med synpunkter. Han går genom den kortfattat och meddelar att den ska på
remiss till bland annat verksamhetschefer i regionen, fackliga parter och medicinska kommittén.
Remisstid för synpunkter är den 2 augusti. Handlingsplanen läggs i Netpublicator efter dagens
möte där var och en får ta del av den och ge inspel.
Fast vårdkontakt

En handlingsplan ska skicka till Socialstyrelsen vilken ska tas fram gemensamt i länet. Det är kort
om tid då den ska vara inne senast den 30 september. Ett utkast behöver vara klart till den 3
september. Magnus föreslår att Hanna Lunding ansvarar för framtagandet av handlingsplanen
tillsammans med en arbetsgrupp bestående av Annelie Loberg, Annie-Lie Jarhult, Ewa Ekman
och Magnus.

4. Länsgemensam strategi för psykisk hälsa, hantering av mål och mätetal
Föredragande: Magnus Frithiof

Frågor på mål och mätetal gällande strategi för psykisk hälsa har gått till alla kommuner men få
svar har kommit in. Arbetsgruppen önskar ytterligare inspel och det vore lämpligt att koppla på
en analytikerkompetens inom Region Kronoberg och kommun för att titta på förslagets mål och
mätetal i strategin. Greger tar frågan med sig till Ljungby kommun och återkopplar till Magnus.
Uppdraget som länsgemensam samordnare för psykisk hälsa och suicidprevention kommer att
avslutas den 30 juli. Tanken är framåt att det befintliga grundstrukturerna ska användas, främst
tvärgrupp vuxna. Uppdragen kring suicidprevention läggs inom medicinsk grupp och psykisk
hälsa ska ligga inom Nära vård. Inget färdigt förslag kring det länsgemensamma uppdraget finns i
dagsläget. Kontaktperson tillsvidare är Magnus som återkommer om detta efter sommaren.

5. Förlängning av brukarsamordnare
Föredragande: Magnus Frithiof
Vid mötet i juni 2020 lades ett förslag från länsgrupp psykisk hälsa gällande ökat brukarinflytande
i Kronobergslän, att anställa två brukarsamordnare på heltid i 12 månader från och med
september, vilket skedde. Dessa tjänster finansieras med medel från den så kallade
brukarmiljonen i överenskommelsen Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention
https://skr.se/download/18.4d3d64e3177db55b1663b1c6/1615532219113/Overenskommelse_i
nsatser_psykisk_halsa_2021.pdf . De anställda har under året arbetat med förslagen i rapporten
”Arbeta med oss” för att stärka och utveckla brukarinflytandet på alla nivåer i länet, dvs
strategisk-, verksamhets- och individnivå med målet är att skapa ett nätverk för ökat
brukarinflytande i länet. Detta arbete har varit svårt att genomföra fullt ut på grund av pandemin.
Ledningsgruppen får härmed frågan om det är möjligt att förlänga anställningen för dessa två
medarbetare året ut för att de ska kunna slutföra sitt uppdrag.

Beslut: Ledningsgruppen beslutar att förlänga brukarsamordnarnas uppdrag året ut och använda
brukarmiljonen till det.

6. Rutin för avvikelsehantering vid avvikelser som rör samverkan
Föredragande: Annika Magnerot
Rutin för avvikelsehantering vid avvikelser som rör samverkan mellan Region Kronoberg och
kommunerna har reviderats. Förändringarna diskuteras i ledningsgruppen men det finns vissa
frågor som skulle behövas förtydligas kring vad som gäller för individ- och familjeomsorgen.
Annika lyfter frågan hur det är tänkt med Carina Yngvesson. Ledningsgruppen skickar med att
det är viktigt att även lyfta fram positiva och goda exempel för att ta lärdom av det i de årliga
redovisningarna.
Beslut om rutinen tas vid mötet i september.

7. Information från styrgruppen för Barnens bästa
Föredragande: Per Sandberg
Mötet tidigare idag gav en återkoppling från följeforskarna samt en redogörelse för medlen (ca.
24 miljoner kronor) från Forte (tillämpad välfärdsforskning). https://lnu.se/forskning/sokforskning/forskningsprojekt/projekt-connected-children/ Utöver det så har ett beslutsunderlag
tagits fram för beslut i nämnd/styrelse/fullmäktige. Detta beslut ska fattas hos respektive
huvudman senast november.

8. Integrerad missbruks- och beroendemottagning, förslag på inriktning
Föredragande: Gunilla Kaj Bevheden

Sedan hösten 2020 har ett utredningsdirektiv för uppföljning av integrerad missbruks- och
beroendemottagning, startandet av ett samt utredning av Ekeliden pågått. Gunilla presenterar ett
förslag som arbetsgruppen har tagit fram där även ett ”minaMaria” finns med. Johan trycker på
att mobiliseringstanken ska genomsyra och synliggöras så att det kommer kommunmedborgare i
avlägsna kommuner tillhanda då målgruppen är svår att motivera till fysisk förflyttning.
Finansiering av IM och fördelning ska ske inom budget.
Det blir en lång diskussion i ledningsgruppen kring det framtagna förslaget vilket landar ner i att
ledningsgruppen inte är redo att ta ett inriktningsbeslut på sittande möte även om förståelsen är
hög för att det kan behövas för att arbetsgruppen ska kunna arbeta vidare. Istället ska en
fördjupad utredning genomföras. Ett utredningsdirektiv ska tas fram till en ny arbetsgrupp med
delvis andra kompetenser än den första, som ska ta fram ett förslag. Utredningskompetens
tillsätts bland annat från Växjö kommun. Direktivet ska vara färdigt i augusti och ett förslag ska
presenteras för ledningsgruppen i november. Där ska även förslag på Ekelidens framtid finnas
med.

9. Webbutbildning kommunikation
Föredragagande: Annika Magnerot
I uppdraget kring habilitering, rehabilitering och hjälpmedel har det lagts på logopederna i
regionen att ta fram en utbildning om kommunikationssvårigheter. Utbildningen är klar och den
ska nu tillgänglighetsgöras vilket för vissa kostnader med sig vilka bör fördelas. Utbildningen ska
även distribueras på ett lämpligt sätt. Kommunerna erbjuds att vara med i Tilda
(kompetensportal) mot en kostnad på 99 kr/användare och år. Detta är man inte intresserad av,
istället ska Åsa undersöka om utbildningen kan ligga på vårdgivarwebben och återkommer i
frågan.

10. Gemensam samhällsorientering i Kronobergs län
Föredragande: Per Sandberg
I det länsövergripande arbetet med att ta fram en strategisk överenskommelse (SÖK) kring
mottagning och etablering av asylsökande och nyanlända, har behovet av att stärka
samhällsinformationen och samhällsorienteringen lyfts som strategiskt viktiga åtgärder.
Utmaningar som har identifierats i framtagande av SÖK är svårigheter att erbjuda SO till mindre
språkgrupper, erbjuda hållbara anställningsformer till kommunikatörerna och en hög
arbetsbelastning för samordnarna. I arbetet har det också framkommit att en utökad samordning
skulle kunna vara en lösning för att möta utmaningarna. Per återkopplar till den förstudie som
gjorts av Växjö kommun. Han har lyft frågan med kommuncheferna i länet där bland annat en
gemensam kursplan för alla kommuner skulle kunna vara aktuell. Blickar riktas mot en modell
som används i Västernorrland där ansvaret delats mellan kommunerna. Per återkommer efter
sommaren med vidare information. Tingsryds kommun ingår inte i detta samarbete då de arbetar
med frågan tillsammans med Blekinge län.

11. Tvärgrupperna
Barn- och unga
Per och Magnus har haft möte med ledarparen som flaggat för att tvärgruppens roll i arbetet med
Barnens bästa behöver förändras framöver. Annika förtydligar att tvärgruppernas funktion inte
är att vara implementerande, utan för det arbetet krävs det andra lösningar. Tvärgruppens
funktion i det fortsatta arbetet kan komma att ses över. Processledarna för Barnens bästa vill
använda tvärgruppen som referensgrupp till framtagna utbildningsmaterial.

Förslag till förändring i tvärgruppen:
- Ledarpar Eva Gustavsson har avsagt sig uppdraget men sitter kvar i tvärgruppen. Nytt
förlag på ledarpar är Jenny Lundell, avdelningschef på barnklinken.
- Elevhälsochef Jenny Strand ersätter Elin Hjort i tvärgruppen.
Vuxna
Tvärgruppen jobbar vidare med sina uppdrag.
Äldre
Ewa och Jenny har haft möte med ledarparen under våren. Ledarparet känner ungefär som
tvärgrupp barn och unga att deras uppdrag behöver ses över för att se vilken roll de kan ha i
omställningsarbetet mot en god och nära vård och omsorg. Detta bör ske under tidig höst.

Beslut: Ledningsgruppen ställer sig bakom nyval av deltagare i tvärgrupper barn- och unga enligt
ovan.

12. Kommunalt forum den 18 juni
Föredragande: Annika Magnerot
Magnus kommer att informera om Nära vård och hur långt man har kommit inom regionen. Ewa
ska beskriva arbete inom omsorgsförvaltningen för att få ett kommunalt perspektiv vilket
kompletteras av att Martin beskriver Tingsryds kommuns arbete.
Övriga punkter på kommunalt forum är PO Kronoberg (Personliga ombud) och en beskrivning
av hur arbetet med Barnens bästa fortskrider.

13. Höstens möten
En blandning av digitala och fysiska möten är önskvärt. Det första mötet i september blir digitalt.
Fortsättningen bestäms därefter utifrån rådande läge.

14. Övrigt
Annika berättar att nätverk Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) vill skapa en ny
temagrupp med fokus på hälsofrämjande äldreomsorg. Kommunrepresentanter ska finnas med
liksom representation från regionen. Det är kostnadsfritt för kommunerna att ingå i detta
nätverk. Det är oklart vilka professioner som ska ingå samt hur arbetet ska bedrivas. Annika
undersöker och återkommer om detta.

15. Avslut
Annika tackar för dagens möte och önskar en trevlig sommar!
Mötesanteckningar förda av Jenny Folkesson

