Dnr 21RGK153
MÖTESANTECKNINGAR

2021-10-01

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

Fredag den 1 oktober 2021
Kl. 9:45-15:00

Plats:

Digitalt möte via Teams

Närvarande:

Gunilla Kaj-Bevheden, Alvesta
Per Sandberg, Växjö
Rizana Mustedanagic tf, Växjö
Hanna Svensson, Region Kronoberg
Sofia Kumlin Rylow, Tingsryd
Martin Hansson, Tingsryd
Annika Fröberg, Lessebo
Jenny Smedberg, Älmhult
Ewa Ekman, Växjö
Annelie Loberg, Alvesta
Greger Larsson, Ljungby
Johan Rutgersmark, Markaryd
Annie-Lie Jarhult, Uppvidinge
Roger O Nilsson, Region Kronoberg
Annika Magnerot, Region Kronoberg (ordförande)
Kristina Jordevik, Region Kronoberg (kommunikatör)

Frånvarande:

Jenny Folkesson
Magnus Frithiof
Annika Fröberg
Jenny Smedberg

1. Avtackning Per Sandberg
Annika hälsar välkommen till dagens möte. I samband med mötet tackas Per Sandberg av efter
långs tids medverkan i ledningsgruppen för samordning.

2. Incheckning
Laget runt med fokus på vad man är uppfylld av här och nu samt vad man ser för värde av vår
samverkansstruktur. Vi hälsar nya deltagare välkomna – Rizana Mustedanagic Växjö samt
Kristina Jordevik Region Kronoberg.

3. Föregående mötesanteckningar och godkännande av dagordning
Föredragande: Annika Magnerot
Annika går igenom anteckningarna och dagordningen godkänns.

4. God och nära vård och omsorg
- redovisning av lokala planerade insatser gällande nära vård och äldrehälsa
från varje huvudman 3 min/org
Varje huvudman gör en muntlig redovisning. Se bilaga från respektive huvudman. Sammantaget
finns det liknande planer hos samtliga huvudmän både avseende fokusområden/huvudområden
samt konkreta insatser i handlingsplaner. Utifrån det enas ledningsgruppen om att ställa sig
bakom Region Kronobergs övergripande handlingsplan med fokusområden och konkreta
insatser.

5. Länsgemensam strategi för psykisk hälsa
Föredragande: Nicklas Gylling
Förslag på ”Länsgemensam strategi för psykisk hälsa” finns som bilaga till anteckningarna.
Utredning pågår med att ta fram mätbara mål och nyckeltal, Magnus Frithiof och Carina
Yngvesson tillsammans med ej namngivna controllers ansvarar för detta. Ledningsgruppen tycker
strategin som helhet är väl genomarbetad, men enas om att skicka med till arbetsgruppen att
bredda åldersgrupperna i strategin så att den riktar sig till alla kronobergare från 16-års ålder utan
slutålder. Ledningsgruppen vill att diagnosexempel under rubriken 2. Bakgrund/definition i
strategin tas bort. Uppdrag att revidera detta skickas till tvärgrupp vuxna.
Målet är att strategin ska vara klar för beslut till november.

6. Gemensam upphandling av hygienartiklar
Föredragande: Maria Boström och Andreas Ragnarsson
En arbetsgrupp har tittat på möjligheterna för gemensam upphandling av hygienartiklar. Finns
hinder i olika avtalsperioder, samupphandling med Blekinge och utifrån det få till så få
leveransadresser som möjligt, lagerhållning etc. Finns tankar på lösningar. Se bilaga.

Antingen sker upphandling med alla kommuner i Blekinge och Region Blekinge tillsammans med
alla kommuner i Kronoberg och Regin Kronoberg. Eller sker upphandling med alla kommuner i
Kronoberg tillsammans med Region Kronoberg, utan Blekinge. Arbetsgruppen förordar det
senare.
Färdigt avtal skulle kunna vara på plats 2024-02-01.

Beslut:
Ledningsgruppen förespråkar att arbeta vidare med gemensam upphandling för alla kommuner i
Kronoberg och Region Kronoberg. Utan Blekinge.

7. Barnahus
Föredragande: Sara Ganslandt, Maria Elfving, Carl-Gunnar Fridolfsson, Patrik Oldin
Presentation och information av nuläget på Barnahus och en tillbakablick på året.
Kärnverksamheten har fungerat väl trots pandemins utmaningar. En liten ökning av antalet
ärenden jämfört med samma period 2020.
Information om barnfridsbrottet – ny lagstiftning den 1 juli 2021 som innebär att det är straffbart
att låta ett barn bevittna vissa brott under förutsättning att barnet är närstående till brottsoffret
och/eller gärningspersonen.
Se bilagor för fördjupad information.

8. Länsgemensam rutin för det ofödda barnet
Föredragande: Susann Swärd
Information om utkast för länsgemensam rutin för det ofödda barnet (som har bytt arbetsnamn
till Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn). Se bilaga.

9. Begäran om uppdrag att ta fram rutin för det nyfödda barnet
Föredragagande: Susann Swärd
Tvärgrupp barn önskar uppdrag att ta fram rutin för det nyfödda barnet.

Beslut:
Ledningsgruppen beslutar att uppdra enligt begäran.

10. Tvärgrupperna
Föredragande: Annika Magnerot samt kontaktpersoner
Barn- och unga
Inget att återkoppla.
Vuxna
Caroline Kristofferson, Växjö kommun, föreslås som ny deltagare. Ledningsgruppen godkänner.

Äldre
Inget att återkoppla.

11. Kommande möten 2021, digitalt eller fysiskt
Föredragande: Annika Magnerot

Beslut: Ledningsgruppen ensas om att ha kommande två möten kombinerat digitalt/fysiskt. Det
finns alltså möjlighet att delta antingen digitalt eller fysiskt.

12. Möten 2022
Föredragande: Annika Magnerot

Beslut: Ledningsgruppen beslutar följande mötesdatum för 2022:
4 feb
17–18 mars (internat)
6 maj
3 jun
2 sep
7 okt
4 nov
2 dec

13. Info från styrgrupper
Annie-Lie Jarhult informerar från styrgrupp barnens bästa gäller i Kronoberg. Se
mötesanteckningar i netpublicator.
14. Slutrapport brukarmedverkan
Föredragande Linda Alm Bajric och Geir Storjord
Genomgång av slutrapport av projektet brukarmedverkan som startade den 1 oktober 2020.
Slutrapporten beskriver förslag på verktygslåda och lyfter upp två alternativa finansieringssätt för
att arbeta vidare med brukarmedverkan och implementering av verktygslådan. Se bilaga och
PowerPoint.
Ärendet återkommer till ledningsgruppen i november.

15. Övrigt
Namnförslag till arbetsgrupp för avvikelsehantering
-

Johanna Ekbring, SAS, Uppvidinge Kommun
Carina Yngvesson, MAS, Växjö Kommun
Lars-Ola Bohlin, MAS, Markaryds kommun

Ovaccinerad personal
Diskussion om vad vi kan göra i omplacering av ovaccinerad personal utifrån arbetsrätt i den ena
vågskålen och patientsäkerhet i den andra vågskålen.

15. Utcheckning

Utcheckning och egen reflektion utifrån dagens möte.
Annika tackar för dagens möte.
Mötesanteckningar förda av Martin Hansson

