Dnr 21RGK153
MÖTESANTECKNINGAR

2021-11-05

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

Fredag den 5 november 2021
Kl. 13:00-15:00

Plats:

Digitalt möte via Teams

Närvarande:

Rizana Mustedanagic tf, Växjö
Jenny Smedberg, Älmhult
Ewa Ekman, Växjö
Annelie Loberg, Alvesta
Greger Larsson, Ljungby
Magnus Frithiof, Region Kronoberg
Johan Rutgersmark, Markaryd
Annie-Lie Jarhult, Uppvidinge
Roger O Nilsson, Region Kronoberg
Annika Magnerot, Region Kronoberg (ordförande)
Jenny Folkesson, Region Kronoberg (sekreterare)

Frånvarande:

Gunilla Kaj-Bevheden, Alvesta
Annika Fröberg, Lessebo
Martin Hansson, Tingsryd
Sofia Kumlin Rylow, Tingsryd
Hanna Svensson, Region Kronoberg
Kristina Jordevik, Region Kronoberg (kommunikatör)

1. Incheckning
Annika hälsa alla välkomna till eftermiddagens möte med ledningsgruppen.

2. Föregående mötesanteckningar och godkännande av dagordning
Föredragande: Annika Magnerot
Föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna. Dagordningen kompletteras med följande
punkter under övrigt: Integrerad missbruks- och beroendemottagning, punktmätning från SKR
samt decembermötet.

3. Riktlinje gällande det ofödda barnet

Ärendet föredrogs vid oktobermötet av Susann Swärd. Det färdiga underlaget finns i Np.

Beslut: Ledningsgruppen beslutar att ställa sig bakom riktlinje gällande det ofödda barnet.

4. Brukarmedverkan
Föredragande: Magnus Frithiof
Ärendet föredrogs vid oktobermötet av Linda Alm Bajric och Geir Storjord då två alternativ
föreslogs gällande brukarmedverkan.

Beslut: Ledningsgruppen beslutar att ställa sig bakom projekt brukarmedverkan alternativ två –
dvs att som projekt fortsätta under två år, organisatoriskt inom hälso- och sjukvården och
bekostas av medel för psykisk hälsa.

5. Länsgemensam strategi för psykisk hälsa
Föredragande: Magnus Frithiof
Ärendet föredrogs vid oktobermötet av Nicklas Gylling från tvärgrupp vuxna. Tvärgruppen har
jobbat vidare med revidering av strategin samt uppdatering av åldersändringar. Ett utkast är nu på
remiss hos tvärgrupp barn och unga och tvärgrupp äldre. Beslut i frågan tas av ledningsgruppen i
samband med decembermötet.

6. Länsgemensam äldrestrategi med tillhörande handlingsplan
Tvärgrupp äldre har tagit fram ett reviderat förslag till äldrestrategi och tillhörande handlingsplan
som matchar nära vård.

Beslut: Ledningsgruppen godkänner länsgemensam äldrestrategi och handlingsplan.

7. Nytt AU 2022
Beslut: Deltagare i AU under 2022 är Magnus Frithiof, Region Kronoberg och Johan
Rutgersmark, Markaryds kommun. Datum för möten skickas till berörda.

8. Deltagande i Utredning om en gemensam äldreomsorg
Föredragande: Lone Larson
Lone berättar om samarbete med utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk
kompetens i kommuner där Kronoberg finns med som pilot tillsammans med Värmland och
Örebro. Utredningen fick i december 2020 i uppdrag att bland annat föreslå en äldreomsorgslag
som kompletterar socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre.

Den innehåller bestämmelser om en nationell omsorgsplan samt att överväga och vid behov
lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.
Utredningen ska redovisa sitt arbete senast den 30 juni 2022.
Syftet är att tillsammans arbeta med utformningen av förslag på ”områden” för en nationell
omsorgsplan, i en samskapande process med äldre, anhöriga, medarbetare, chefer och ledare.
En användardriven omsorgsplan ska tas fram i tre delar: Område gällande värden, beskriva olika
mål och ta fram riktlinjer gällande löften.
Steg 1: Användardrivet värdeskapande och formulering av mål
Steg 2: Validering och komplettering av verksamheten
Steg 3: Analys, validering och komplettering, uppföljning och tillsyn
Lone går genom upplägget över tid från nu och med möjlig vidareutveckling under våren.

9. Tvärgrupperna
Beslut: Ledningsgruppen ställer sig bakom att ersätta Älmhults representant Linda Persson med
verksamhetschef Marie Bogholt i tvärgrupp äldre.

10. Dialog kring ök Nära vård 2022
Föredragande: Annika Magnerot
Ny överenskommelse är på väg vilken kommer att likna den förra. Ledningsgruppen behöver ta
ställning till tankegångar kring arbetet under 2022 och framåt. Magnus beskriver att de fyra
programområden: digifysisk vård, kompetensväxling, personcentrerad vård och hälsofrämjande
och förebyggande måste samspela vilket kan bli komplext. Det är inte åldersgrupperna utan
behoven som måste styra arbetet för att parallellprocesser ska undvikas. Arbetsgrupper finns i
kommunerna som skulle kunna docka i regionens handlingsplan och huvudprojektledarnas
arbete. Magnus återkommer till kommunerna genom en frågeställning.

11. Övrigt
•

Integrerad missbruks- och beroendemottagning har en arbetsgrupp och en styrgrupp. Här
förs diskussion kring mobilitet på den kommunala sidan samt hur utformning av
uppdraget kring Minimaria ska se ut. Det finns punkter som berör Region Kronoberg och
frågan har väckts om representation från regionen i styrgruppen. Detta lyfts vid nästa
möte med ledningsgruppen då även ett avskalat förslag om Minimaria kommer att
presenteras.

•
-

SKR kommer att genomföra en punktmätning angående tre uppgifter på kommunal nivå.
Antal personer med biståndsbedömt boende för äldre.
Antal personer som har en namngiven fast läkarkontakt i SÄBO
Antal personer i SÄBO som har en namngiven fast vårdkontakt inom den kommunala
hälso- och sjukvård.
Punktmätningen kommer att genomföras under vecka 48. Magnus föreslår att Frida Holm
Johansson håller ihop mätning och för diskussion med masarna i kommunerna.
•

Ledningsgruppen enas kring att ha nästa möte i december fysiskt

12. Utcheckning
Annika tackar för dagens möte.

Mötesanteckningar förda av Jenny Folkesson

