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

Fredag den 10 januari 2020
Kl. 9:00-15:00

Plats:

Region Kronoberg, Nygatan 20, lokal Bolmen

Närvarande:

Per Sandberg, Växjö, ej kl. 13-14
Ewa Ekman, Växjö
Annika Fröberg, Lessebo
Johan Rutgersmark, Markaryd
Annie-Lie Jarhult, Uppvidinge
Martin Hansson, Tingsryd
Rebecca Elmforsen, Tingsryd
Gunilla Kaj-Bevheden, Alvesta
Mats Hoppe, Alvesta till kl. 12:00
Anneli Loberg, Alvesta
Maria Wiltz, Region Kronoberg
Lena Nazzal, Region Kronoberg
Annika Magnerot, Region Kronoberg
Jenny Folkesson, Region Kronoberg
Åsa Karlsson, Region Kronoberg från kl. 13:00
Deltar under punkt 11 och 12
Patrik Oldin, polisområdeschef Kalmar/Kronoberg
Carl-Gunnar Fridolfsson, chefsåklagare

Frånvarande:

Greger Larsson, tf, Ljungby
Magnus Frithiof, Region Kronoberg
Jenny Smedberg, Älmhult

1. Incheckning
Annika hälsar alla välkomna till årets första ledningsgruppsmöte. I samband med incheckningen
sker avtackning av Mats Hoppe som kommer att avsluta sitt arbete i Alvesta kommun under
våren och gå i pension från den siste april. Samtidigt hälsas Anneli Loberg välkommen som just
tillträtt som förvaltningschef för omsorgen i Alvesta kommun. Vidare meddelas att Magnus
Wallinder har fått anställning som enhetschef på Socialstyrelsen i Stockholm. Han kommer att
tackas av i ledningsgruppen.

2. Godkännande av dagordning och föregående mötesanteckningar
Dagordningen godkänns med tillägg av några punkter under övrigt.
Utifrån föregående mötesanteckningar meddelar Annie-Lie och Mats att de kommer att lägga
fram ett förslag till länsövergripande samverkansavtal för korttidsplatser till AU vilket redovisas
vid nästa ledningsgruppsmöte. Påminnelse till de kommuner som inte meddelat kontaktperson är
att inkomma med detta. Gunilla och Rebecka meddelar att Magnus har lämnat ett förslag till ny
skrivning gällande finansiering vid institutionsplacering. De återkommer om detta. Därefter läggs
föregående mötesanteckningar till handlingarna.

3. Uppdaterad samverkansöverenskommelse psykisk hälsa
Föredragande: Jonas Ericsson
Jonas föredrog revidering av samverkansöverenskommelse psykisk hälsa i april 2019 för
ledningsgruppen. Detta följdes av en enkät rörande hur omfattande denna skulle vara vilken
besvarades av ledningsgruppen. Det bestämdes att avvakta med revidering och istället göras en
uppdatering vilken nu är gjord. Uppdateringen är processad med region- samt länsgrupp för
psykisk hälsa och har varit på remiss i tvärgrupp vuxna. Förslaget på uppdatering gäller för 2020
och har endast redaktionella ändringar för att kunna vara aktuell fram till att revideringen är klar.
Revidering av överenskommelsen görs under 2020 av en tillsatt grupp.

Beslut:

Ledningsgruppen godkänner uppdateringen med tillägg i bilaga 3: ”Bedömning av rätt till
hemsjukvård görs enligt överenskommelsen om hemsjukvården som utgår från tröskelprincipen”.

4. Länsgemensam analys- och handlingsplan psykisk hälsa
Föredragande: Jonas Ericsson
Jonas föredrog analys- och handlingsplan psykiskt hälsa för ledningsgruppen i oktober 2019.
Mindre justeringar har gjorts och den är nu klart för beslut. Analys- och handlingsplanen ingår
som en del i återrapporteringen till SKR.
Jonas ber om hjälp med spridning av inbjudan till konferensen ”Gör små saker med stor kärlek”
den 21 och 22 april. Inbjudan skickas per mail.

Beslut: Ledningsgruppen beslutar att godkänna analys- och handlingsplan psykisk hälsa 2020.

5. Uppföljning, utskrivning från slutenvården
Föredragande: Maria Wiltz
Denna numera stående punkt på varje möte föregås av ett utskick av nuläget vilket Maria
ombesörjer. Önskemål om att tabellerna ska presenteras i samma skala har framförts. Vill en
kommun ha mer specifik information om det egna nuläget tas detta fram på egen hand.

Aktuellt nuläge av utskrivning i regionen visar att det går mot rätt håll. Planeringsarbetet inför
sommar- samt jul- och nyårsledigheter verkar ha god effekt vilket känns mycket positivt. Maria är
tacksam för telefonnummer och namn på kontaktpersoner som inkommit. Hon har bett Martin
Myrskog tycka till om vilken nivå av utskrivning som är lämplig att hålla och lovar återkomma
om detta. Hon konstaterar att då vi har fokus på frågorna händer något.
Resultat kring utskrivningsklara och hemtagning samma dag som utskrivningsklar följs samt antal
dagar som patienter som fått vänta på hemtagning efter utskrivningsklar. Det är av vikt att så
långt som möjligt undvika att ändra datum för utskrivningsklar, det ger sämre förutsättningar för
kommunerna att planera.

6. Redovisning av tillägg hemsjukvårsöverenskommelse: habilitering,
rehabilitering och hjälpmedel
Föredragande: Liil Nilsson och Helen Gustavsson
Vid ledningsgruppens möte i december 2018 togs beslut att gå på tvärgrupp vuxnas förslag
gällande komplettering av överenskommelse för samverkan inom hemsjukvård i Kronobergs län
avseende habilitering, rehabilitering och hjälpmedel och låta arbetsgruppen jobba vidare.
Uppdraget var att skapa arbetsgrupper för att ta fram förslag på hur samarbetsformer kring
följande områden, utifrån hemsjukvårdsöverenskommelse, ska se ut inom Kronobergs län:
- ADL
- bedömningar, inklusive intygsskrivning
- Förskrivning av hjälpmedel över huvudmannagräns
- Insatser för närstående
- Kommunikation
- Nutrition
- Rehabilitering av barn
- Rehabilitering efter stroke
- Sväljning
- Syn och hörsel
Detta är nu gjort och Liil och Helen berättar att det har krävts många möten och mycket tid till
att få ihop alla delar i uppdraget som de nu presenterar. Reflektioner kring arbete är att det är
svårt att hålla i och ut då tvärgruppsrepresentanter i arbetsgruppen byts ut samt att det hade varit
bra med två representanter från varje tvärgrupp för att nå ut bredare och få ett mer effektivt
arbete. De upplever att det har varit framgångsrikt med tvärprofessionella arbetsgrupper från
verksamheterna samt att det är viktigt att ha en processplan.
Ledningsgruppen tackar alla inblandade för ett gediget och strukturerade arbete.
Beslut tas vid nästa ledningsgruppsmöte i februari.

7. Samverkansöverenskommelse BPSD
Föredragande: Annika Håkansson och Angelica Hildingsson
Tvärgrupp Äldre har fått i uppdrag att se över samverkan för patienter med BPSD-beteende och
psykisk störning vid demenssjukdom då det ofta uppstår oklarheter angående ansvarsområde för
dessa patienter. Detta för att förbättra omhändertagandenivån för patient/omsorgstagare och att
gemensamma arbetsplattformar/ samverkan skapas. Tvärgrupp Äldre har i sin tur förmedlat
uppdraget vidare till en utsedd arbetsgrupp bestående av olika professioner från länets kommuner
och region. Arbetsgruppen har också gjort en länsövergripande inventering av hur man på olika
sätt arbetar idag inom länet men också i Sverige i stort.

Annika och Angelica berättar om det förslag som arbetsgruppen kommit fram till:
- skapa en sammanhållen struktur för vård och behandling
- skapa gemensamma plattformar
- skapa ett multiprofessionellt länsgemensamt team, med personal från både region
- och kommun
- knyta an till forskningen
- erbjuda långsiktig och kontinuerlig utbildning
- skapa gemensamma arbetsverktyg
- skapa delaktighet och inflytande för den enskilde och närstående
Underlaget behöver utvecklas och det gäller att bygga ihop det som redan finns och använda
befintliga professioner inom länet. Det är av vikt att få ihop både sluten- och öppenvård i
kommunerna. Regionens BPSD-team skulle kunna utökas och knyta ihop region och kommuner
på ett bra sätt. Diskussion om nästa steg kommer att tas till socialchefsnätverket och lyfts igen på
nästa ledningsgruppsmöte.

8. Tvärgrupper
Föredragande: Jenny Folkesson och Annika Magnerot
Det konstateras att närvaron vid tvärgruppsmöten är ojämn och förhållandevis låg vilket är ett
bekymmer. Det byts även många deltagare i grupperna. Det är viktigt att en ny tvärgruppsdeltagare sätts in i vad det innebär att ingå i en tvärgrupp vilket är ansvarig chefs uppdrag. Till
hjälp finns en PowerPoint i Netpublicator som kan användas. Ledarparen ansvarar för att kalla
den nya ledamoten till mötena. I en tvärgrupp representerar man sin profession och inte sin
organisation. Däremot är det viktigt att ha en balans i gruppen mellan stor och liten kommun.
Tvärgrupp Barn och unga:
Förslag till byten av person till tvärgruppen:
- Jenny Smedberg, Älmhult lämnar tvärgruppen för sin tjänst som socialchef. Hon föreslås
ersättas av Elin Görbring, processledare psykisk hälsa.
- Carina Moser, verksamhetsutvecklare barn och elevhälsan i Växjö kommun väljs in i
tvärgruppen.
Louise Bertilsson går i pension och behöver ersättas. Förslag till ersättare önskas.
Tvärgrupp Vuxna:
Förslag till byten av personer till tvärgruppen:
- Nicklas Gylling, verksamhetschef på Vuxenhabiliteringen ersätter Tinna Stoij som
ledarpar.
- Carina Yngvesson, Mas i Växjö kommun ersätter Nihad Hodzic som ledarpar.
- Daniel Suran, ambulansen ersätter Maria Björk.
- Catrin Mård, verksamhetschef primärvårdsrehab ersätter Marianne Grankvist.
- Linda Persson, Älmhult, enhetschef personlig assistans/bostad med särskild service
ersätter Liil Nilsson.
- Pia Lindgren, Uppvidinge, enhetschef i öppenvården ersätter Helen Gustavsson.
Ulrika Elgborn, verksamhetschef i hemsjukvården i Lessebo flyttas över till tvärgrupp äldre.
Tvärgruppen har framfört önskemål om representation för ekonomiskt bistånd. Då Ljungby
saknar representant i gruppen åligger det dem att ta fram en lämplig person som föreslås till nästa
ledningsgruppsmöte.
Tvärgrupp Äldre:

Förslag till byten av personer till tvärgruppen:
- Carina Augustsson, vårdcentralschef i Markaryd ersätter Maria Kaukinen som ledarpar.
- Inger Ohlin, IFO-chef i Markaryd ersätter Anneli Loberg som ledarpar.
- Ulrika Elgborn, verksamhetschef i hemsjukvården i Lessebo ersätter Gun Bylund.
- Pia Persson, verksamhetschef i Alvesta ersätter Ingrid Gunnarsson.
Det saknas en Mas i tvärgrupp äldre vilket efterfrågas. Denna fråga är inte löst och skickas till
Mas-nätverket att föreslå. Återstår gör representation från Älmhult och Ljungby i tvärgruppen.

Beslut: Ledningsgruppen ställer sig bakom ovanstående byten av deltagare i tvärgrupperna.

9. Internatet 5–6 mars, Toftaholm
Föredragande: Annika Magnerot
Temat för årets internat är god och nära vård. Annika undrar vad ledningsgruppens deltagare vill
ska ha hänt när internatet är slut. Det framförs önskemål om en tydlig process mot slutmålet med
en tidslinje. Vad är rimligt, vilka hinder och kritiska punkter finns. Vilka områden omfattar nära
vård. Vad är nära vård och vad är den gemensamma målbilden. Vilka är de framtida arenorna och
hur kan god och nära vård vävas in i de processer som redan finns och det som redan görs.
Vilket perspektiv ska användas mellan god och nära vård och de fem prioriterade områden som
ledningsgruppen har i verksamhetsplanen.
Internatet förlängs från kl. 9:00 på torsdagen den 5 mars till lunch på fredagen den 6 mars.
Samåkning dit och hem förordas vilket ombesörjs av deltagarna själva.

10. Nomineringsförfrågan vårdförloppsarbete stroke
Föredragande: Annika Magnerot
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) stödjer och samordnar utvecklingen av vårdförlopp.
Detta sker inom ramen för överenskommelsen om ”Standardiserade vårdförlopp – jämlik och
effektiv vård med god kvalitet”. Under hösten och vintern 2019–2020 kommer tio vårdförlopp
att tas fram av de nationella programområdena i regionernas kunskapsstyrningssystem i
samarbete med den nationella stödfunktionen vid SKR.
En representant behövs till vårdförlopp stroke som kommer vara med i arbetsgruppen nationellt.
Personen ska ha strokekompetens och vara fysioterapeut eller arbetsterapeut samt representera
en kommun. Ekonomisk ersättning kommer att utgå. Sista dag för svar är 31 januari. Annie-Lie
Jarhult undersöker om Uppvidinge har en möjlig representant.

11. Barnahus
Föredragande: Sara Ganslandt och Maria Elfwing
Sara och Maria berättar om vad som har hänt under 2019. Flera insatser har gjorts såsom nya
förhörsrum, information till barn inför och efter barnförhör, workshops, inspiration till
socialtjänst som stöd till barn och familjer efter barnförhöret, öppet hus, föreläsningar samt
krisstöd och läkarundersökningar med mera. Ett möte med andra länsövergripande verksamheter
har genomförts och Barnahus fortsätter träffa arbets- och styrgrupp och kvalitetsarbete. En
nationell utvärdering visa att arbetet med Barnahus i Kronoberg är bra.
Totalt antal målsägande under 2019 är 261st (20 fler än föregående år). 203 förhör totalt är
genomförda och 214 samråd varav de flesta är planerade. Diskussioner förs kring hur rutiner
efterföljs då personal byts ut med jämna mellanrum inom socialtjänsten.

Planering för 2020:
- Samverkansavtalet ska förnyas under 2020
- Vidareutveckling rutin och arbetsmetoder
- Utbildningsinsatser
- Extern information
- Inter information
- Behandlingsinsatser för målgruppen
- Uppföljning och kvalitetsmätning
- Möten med arbets- och styrgrupp samt info till ledningsgruppen
Ledningsgruppen poängterar att det är viktigt att Barnahus involveras i Barnens Bästa gäller.

Beslut: Ledningsgruppen ställer sig bakom Verksamhetsplanen för 2020 för Barnahus.

12. Resurscentrum för hedersrelaterat våld
Föredragande: Anders Fransson och Mariah Andersson
Ander och Mariah berättar kort om bakgrunden som är ett regeringsuppdrag som kom 2017.
Resurscentras roll och syfte är att möjliggöra ett förbättrat och likvärdigt stöd till våldsutsatta,
särskilt gällande hedersrelaterat våld och förtryck samt att komplettera ordinarie skydd- och
stödstrukturer. Man ska i första hand arbeta stödjande till befintlig verksamhet.
En behovsanalys är gjord i länet. En framgångsfaktor är att det finns en huvudman och
organisationstillhörighet vilket underlättar arbetet. Det pågår samverkansmöten mellan
huvudaktörerna och två samordnare är rekryterade. Den regionala uppstartskonferensen är den
30 januari då man gärna ser att så många som möjligt från ledningsgruppen kan närvara.
På agendan 2020:
- Länsgemensamt, långsiktigt samarbetsavtal och avsiktsförklaring mellan Polisen, Region
Kronoberg och samtliga länets kommuner
- Utforma modell för myndighetsgemensam samverkan kring enskilda individer
- Knyta specifika personer från olika aktörer till verksamheten
- Utveckla former för det mobila stödet

13. Familjefrid Kronoberg VP
Föredragande: Monica Nielsen
Monica inleder med att presentera Anna Sörensson (närvarande på mötet) samt Lina Lidström
som är nyanställda samordnare i Resurscentrum. Monica är enhetschef även för Resurscentrum.
Monica går genom verksamheten för Familjefrid Kronoberg under det gångna året. Hon berättar
om ett fristående hus i Ljungby som kommer vara klar inom det närmaste och ska hysa
Familjefrids verksamhet framöver. I mars kommer frukostmöte och andra möten genomföras för
att berätta om verksamheten. Flera behandlare kommer kunna jobba samtidigt på plats här. En
tanke är att även Resurscentrum kommer kunna utnyttja villan. Öppet hus kommer hållas då
lokalen är färdigställd.
Ekonomin visar ett plusresultat även i år vilket främst beror på lägre lönekostnader.
Verksamheten kommer att vara i fas med fem heltidstjänster igen i februari. Anledningen till att
man inte kan ta in tillfälliga anställningar är att det krävs mycket kompetensutveckling för att

kunna jobba i verksamheten. Ledningsgruppen önskar att Familjefrid har full bemanning hela
tiden vilket är förhoppningen inför 2020. Återbetalning av det uppkomna överskott kommer att
ske till respektive kommun och region. Detta måste faktureras enligt bifogad reglering som även
skickas ut till respektive huvudman:
Beskrivning
Resultat 2019
Finansiera kostnader 2020
Balans Gamla överskott
Totalt ska återbetals

Kr
-

827 000
649 000
856 554
1 034 554

Återbetalning per samverkande part enligt tabellen nedan.

Kommun , Region
Region Kronoberg
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge
Växjö
Älmhult
Totalt

Insats 2019 , kr
644 000
378 433
166 685
536 961
192 174
234 015
180 249
1 734 596
328 887
4 396 000

Procentuellt Återbetalning , kr
151 559
15%
89 060
9%
39 228
4%
126 368
12%
45 226
4%
55 073
5%
42 420
4%
408 220
39%
77 400
7%
1 034 554
100%

Fakturauppgifter
Adress: Växjö KommunBox 982831 29 Östersund
Organisationsnummer : 212000-0662
Referens: 2915
Märke(specifikation) : Återbetalning av överskott Familjefrid , Monica Nielsen

Beslut: Ledningsgruppen fastställer verksamhetsplanen för Familjefrid Kronoberg för 2020.

14. Redovisning från Äldrehälsa Östra, Äldrehälsa Västra och Barnens bästa
gäller
Äldrehälsa Västra
Föredragande: Johan Rutgersmark
Johan ger en kort resumé från senaste styrgruppsmöte. En fråga ställs angående om visionen för
Östra och Västra kan fortsätta ser olika ut? Ledningsgrupper har tidigare enats kring att låta det
vara så i detta läge då förutsättningarna är olika liksom arbetssätten. På sikt ska de dock bli en och
samma. Västra önskar tillgång till en verksamhetsledare från primärvården kopplad till sig. Lena
tittar på detta och återkommer i frågan.
Äldrehälsa Östra
Föredragande: Ewa Ekman
Årsplaneringen är klar vilken rullar på. En förmiddag för styr- och arbetsgrupp är planerad i april.
Ewa nämner vidare att hospitering i hemsjukvården för AT-läkare har genomförts vilken har varit
lyckat trots att det kan vara svårt att får till samarbete av olika anledningar. Verksamheten med
hemsjukhuset i Ryd har visat sig vara positivt. Patienterna i Ryd och Urshult tycker att det är
mycket lättare att nå läkaren och hemsjukvårdsbesök har ökat markant. Dock behövs ny läkare då
den befintlige är pensionär.

Alla deltagare i arbetsgruppen för Äldrehälsa Västra och Östra kommer att få tillgång till
dokument som läggs i Netpublicator. Detta för att underlätta administration och ge transparens i
arbetet.

Barnens bästa gäller
Föredragande: Per Sandberg
Mötet den 13 december 2019 med politiken föll ut mycket bra. Det är av stor vikt att ha
kontinuerliga träffar av detta slag för att ge politisk återkoppling för att kunna nå god framgång.
Ett styrgruppsmöte har genomförts i slutet av förra året då bland annat finansiering av ytterligare
50% processledare beslutades.

13. Övrigt
•

Kommunikation
Åsa konstaterat att den regionsövergripande bannern börjar sprida sig vilket är glädjande.

•

Link
Föredragande: Maria Evertsson
Maria berättar att det är problem då den yrkeskategori i kommunerna som handlägger
missbruksärenden inte har behörighet att göra det via Link. Detta behövs justeras så att
rätt yrkesprofession tar hand om sina ärenden. Kommunerna behöver beställa
behörigheter och Maria meddelar att hon kommer att skicka ut underlag för detta.

•

Kommunalt forum
SKR kan inte komma och prata om den nationella handlingsplanen kring missbruks- och
beroendevården utan det får tas vid ett annat tillfälle. En diskussion förs kring vad som
skulle kunna lyftas i detta sammanhang i stället. Avrapportering av våra olika
verksamhetsplaner, det som görs och hur det är kopplat till god och nära vård är ett
förslag. Inkom gärna med förslag till Annika. Datum för kommunalt forum under året är
den 13 mars, 12 jun, 11 september och 11 december. Annika lägger in detta i
Outlookkalendern för ledningsgruppen. Varje ledamot måste sedan förankra hos sitt
presidium.

14. Utcheckning och avslut
Mötesanteckningar skrivna av Jenny Folkesson

