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

Fredag den 3 april 2020
Kl. 13:00-15:00 (ca)

Plats:

Skypemöte

Närvarande:

Maria Wiltz, Region Kronoberg
Jenny Smedberg, Älmhult
Annika Fröberg, Lessebo
Magnus Frithiof, Region Kronoberg
Rebecca Elmforsen, Tingsryd
Catrin Mård, ersättare för Lena Nazzal
Åsa Karlsson, Region Kronoberg
Jenny Folkesson, Region Kronoberg

Frånvarande:

Ewa Ekman, Växjö
Lena Nazzal, Region Kronoberg
Annika Magnerot, Region Kronoberg
Greger Larsson, tf, Ljungby
Johan Rutgersmark, Markaryd
Annie-Lie Jarhult, Uppvidinge
Anneli Loberg, Alvesta
Gunilla Kaj-Bevheden, Alvesta
Per Sandberg, Växjö
Martin Hansson, Tingsryd

1. Incheckning
Rebecca som är ordförande för dagens förkortade möte som sker via Skype hälsar alla välkomna.
Då deltagarantalet är kraftigt reducerat tas beslut om att korta ner mötet ytterligare och flytta
fram det som går till nästa mötestillfälle i juni månad. Därav görs dagordningen om enligt nedan.

2. Rekvirering av statsbidrag psykisk hälsa
Föredragande: Magnus Frithiof
Magnus föreslår följande:
1. Region Kronoberg rekvirerar de länsgemensamma stimulansmedlen gällande psykisk
hälsa.
2. Utsedda personer i länets ledningsgrupp får i uppdrag att ta fram ett förslag på vilka
satsningar som ska göras för de länsgemensamma stimulansmedlen, som sedan beslutas i
länets ledningsgrupp vid senare möte. Förslag på personer som ska ingå i arbetsgruppen
är Magnus, Per och Lena alternativt ersättare för henne.

Beslut:

Ledningsgruppen beslutar att låta arbetsgruppen ta fram ett förslag till kommande möte om hur
medlen ska fördelas. Förslag på vilka insatser som ska prioriteras finns i Netpublicator. Om man
har önskemål som kommun skickas detta till Magnus.

3. Gemensamma medel för samverkan vid utskrivning
Efter två år med ny lagstiftning kring samverkan vid utskrivning från sjukhus har antalet
vårddagar för utskrivningsklara patienter på sjukhus minskat. Medelvårdtiden som
utskrivningsklar har förkortats och mycket positivt har hänt tack vare konstruktivt samarbete.
Det har dock inneburit en utmaning för kommunernas hemtjänst och hemsjukvård och det
återstår ännu mycket arbete innan den nya vårdprocessen fungerar fullt ut.
Målet för årets pengar är:
- Antalet dagar som människor vårdas som utskrivningsklara på sjukhus fortsätter att
minska.
- Patienter som är del av utskrivningsprocessen i samverkan känner sig trygga.
Förslag från Maria Evertsson är att dela upp dessa pengar utifrån kommunernas invånarantal
(1 kr/invånare) och regionen. Sedan är det upp till alla parter att lägga sin del i de projekt som
man är med i. Regionen fick 200 000 kr förra året då de hade en storsatsning på linkutbildningar
för alla i hela länet under 5 veckor.

Beslut:
Ledningsgruppen enas i att skjuter på beslut i frågan då så få av deltagarna är närvarande vid
dagens möte. Då det är osäkert om det finns en tidsgräns gällande beslut ges Annika i uppdrag att
skicka ett mail till samtliga i ledningsgruppen om beslut krävs innan nästa möte.

4. Uppföljning av integrerad missbruks- och beroendemottagning
Föredragande: Magnus Frithiof
Magnus hänvisar till underlag som finns i Netpublicator gällande uppföljning av integrerad
missbruks- och beroendemottaning. Ändringar finns i texten efter att Växjö kommun bidragit i
översynen. Beslut om detta ärende skjuts fram till nästa möte.

5. Tvärgrupper
Föredragande: Jenny Folkesson
Tvärgrupp Äldre:
Förslag till MAS till tvärgruppen är Valentina Kulevska, Ljungby kommun.

Beslut: Ledningsgruppen ställer sig bakom ovanstående inval till tvärgrupp äldre.

6. Övrigt
En kort sammanfattning av Coronaläget i länet avslutar dagens möte.
- Annika F meddelar att Lessebo beställer masker och annat material från Kina som ett
test.
- Jenny S meddelar att läget är lugnt i Älmhult.
- Maria meddelar att Ewa har framfört önskan om att få mer läkarstöd till hemsjukvården.
Övriga kommuner uppmanas att kontakta Maria om önskemål om detta finns.
- Visir tillverkas i Älmhult av bland annat IKEA vilket även pågår i Region Kronoberg.
Visir kan rekvireras av kommunerna vid behov.
- Catrin meddelar att det finns några fall av drabbade av Corona i Alvesta och i Växjö.

7. Avslut
Detta korta möte avslutas och Rebecca tackar alla som närvarat med önskan om att ta hand om
sig själva och andra.
Mötesanteckningar skrivna av Jenny Folkesson

