Dnr 21RGK153
MÖTESANTECKNINGAR

2021-04-09

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

Fredag den 9 april 2021
Kl. 13:00-15:00

Plats:

Digitalt möte via Teams

Närvarande:

Jenny Smedberg, Älmhult
Ewa Ekman, Växjö
Annelie Loberg, Alvesta
Greger Larsson, Ljungby
Annie-Lie Jarhult, Uppvidinge
Per Sandberg, Växjö
Gunilla Kaj-Bevheden, Alvesta
Lena Nazzal, Region Kronoberg
Magnus Frithiof, Region Kronoberg
Roger O Nilsson, Region Kronoberg
Johan Rutgersmark, Markaryd
Annika Magnerot, Region Kronoberg (ordförande)
Jenny Folkesson, Region Kronoberg (sekreterare)
Åsa Karlsson, Region Kronoberg (kommunikatör)

Frånvarande:

Sofia Kumlin Rylow, Tingsryd
Martin Hansson, Tingsryd
Maria Wiltz, Region Kronoberg
Annika Fröberg, Lessebo

1. Incheckning
Annika hälsar välkommen till dagens förkortade möte genom att låta alla checka in genom en
kort lägesrapport. Några meddelar att de kommer gå in och ut i mötet på grund av andra
arbetsuppgifter denna fredagseftermiddag.

2. Uppföljning internat
Föredragande: Annika Magnerot och Magnus Frithiof
Annika inleder genom att återkoppla till mötet i mars då ledningsgruppen hade en dag kring
omställningen till nära vård, behov och förutsättningar för en ny vårdstruktur samt kartläggning
och analys kopplat till Närmare Kronobergaren och nytt akutsjukhus. Ledningsgruppen enades
då kring en gemensam målbild för Nära vård:
Målet är att patienten får en god, nära och samordnad vård och omsorg som stärker hälsan. Målet är också att
patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser. Primärvården är navet i vården och omsorgen och
samspelar både med annan specialistvård på och utanför sjukhusen, med övrig kommunal hälso-och sjukvård och
med socialtjänsten. Utifrån den nationella målbilden ska vi i ledningsgruppen tillsammans i Kronoberg genomföra
mesta möjliga nytta med gemensamma resurser för en god och nära vård och omsorg.
En arbetsgrupp bildades med Magnus som sammankallande för att ta fram förslag på struktur för
arbetet med nära vård. Övriga deltagare i gruppen är Annelie Loberg, Annie-Lie Jarhult, Ewa
Ekman och Maria Wiltz. Arbetsgruppen har träffats och konstaterat att det är viktigt att
målbilden måste hållas levande. De ser ett behov av samverkan inte bara regionalt utan även över
de olika åldersnivåerna hos medborgarna. Gruppen föreslår att en särskild arbetsgrupp bildas
bestående av några deltagare från respektive tvärgrupp. Denna grupp ska se om detta är möjligt
och i så fall ta fram en modell som kan användas på andra områden. Arbetsgruppen bör fokusera
på ett begränsat område, vilket kan vara personcentrerad vård och patientkontrakt. Frida Holm
Johansson förslås formulera ett uppdrag som presenteras vid mötet i juni då beslut tas.
En diskussion förs kring hur den gemensamma målbilden ska hållas levande då aktörerna i länet
har kommit olika långt i nära vård-arbetet. Till mötet i juni kommer ett antal frågor att skickas ut
kring hur uppfattningen är om var man befinner sig utifrån den gemensamma målbilden. Hur
arbetet går för att jobba med nära vård och vad som behöver hända utifrån det lokala
perspektivet för att komma vidare. En kortare redovisning från var och en görs vid mötet i juni.

3. Äldrehälsa Kronoberg, Äldrestrategi
Föredragande: Inger Ohlin och Carina Augustsson
Inger och Carina berättar att avsikten med Äldrehälsa är att med Äldrestrategin som grund,
möjliggöra god hälsa och livskvalitet samt god och nära vård och omsorgför personer som är 65
år och äldre. Planen för Äldrehälsa Kronoberg är navet i det förändringsarbete som krävs för att i
samverkan kunna hantera utmaningar kring målgruppen äldre. De beskriver vidare att
omställning till nära vård öppnar upp för att arbeta fram nya samverkansmodeller, nya arbetssätt
och nya vägar genom vård och omsorg. Äldrehälsa Kronoberg är en samverkansarena där nära
vård-lösningar kan tas fram som dels leder till ökad livskvalitet och säkerhet för den äldre och
dels medverkar till ökad effektivitet och hållbar resursnyttjande för verksamheterna.
Utifrån Äldrehälsa Kronoberg finns en handlingsplan som Inger och Carina går genom.
Beslut kring plan för Äldrehälsa Kronoberg samt den handlingsplan som följer tas vid nästa
ledningsgruppsmöte i juni.

4. Förskrivning av hjälpmedel över huvudmannagräns
Föredragande: Inger Ohlin och Carina Augustsson
Uppdrag att se över förskrivning av hjälpmedel över huvudmannagräns gavs till tvärgrupp äldre i
oktober 2020. En arbetsgrupp har jobbat med detta och trycker på vikten att utgå från
patientbehovet och samverkan mellan huvudmän. Arbetsmetoder behöver vidareutvecklas utifrån
de redan samimplementerade metoder som i dag redan finns, det vill säga SIP och LINK. Behov

finns att utveckla dessa instrument för att i ett tidigare stadie kunna samverka kring de patienter
som behöver god planering av flera aktörer.
Arbetsgruppen föreslår att ett nytt uppdrag ges för att se över gällande förskrivningsansvar i
region och kommuner med utgångspunkt att hjälpmedlet ska ses som en åtgärd för den
profession som ansvarar för patientens rehabilitering oavsett organisatorisk tillhörighet. Gällande
regelverk och uppdelning innebär att hjälpmedel ses som en isolerad åtgärd som oavsett
patientens behov endast kan initieras från den huvudman som har ansvar för det aktuella
hjälpmedlet.
Ledningsgruppen tar informationen med sig och beslut tas vid nästa ledningsgruppsmöte.

5. Återkoppling från styrgrupp Barnens bästa
Föredragande: Per Sandberg
Per rapporterar från förmiddagens möte med styrgrupp för Barnens bästa gäller – i Kronoberg.
Arbetet fortgår och även det bitvis är lite spretigt så är alla på väg åt samma håll. En redovisning
gavs från följeforskarna om vad de gör och vad de kommit fram till. Det är ett stort engagemang
för frågorna särskilt från skolan. Fortsatt önskemål om att politiken ska fatta ett tydligare beslut
för att kunna låsa upp resurser vilket skulle visa på att detta inte är något fritt valt arbete. Per
rapporterar att styrgruppen ska ta fram en skrivning i samband med ett extra AU för att kunna
lyfta in frågan vid mötet med styrgruppen i juni.

6. Övrigt
Suicidproblematik och psykisk ohälsa i Kronobergs län
Föredragande: Roger O Nilsson
Roger berättar att under våren 2020 kom rapporter på nationell nivå om ökat antal personer som
kontaktat olika organisationer kring psykisk ohälsa, även gällande så kallade skarpa larm till
utryckningsverksamheter.
Länsstyrelsen i Kronobergs län genomförde i juni en enklare kartläggning bland ett antal aktörer
för att få en bild av situationen i länet och gjordes i samförstånd med Region Kronoberg.
Undersökningen visade framförallt på ett avsevärt större antal personer som kontaktar
organisationer inom civilsamhället, såsom Självmordslinjen och diakoner inom Svenska Kyrkan.
Länsstyrelsen och Region Kronoberg beslutade om en uppföljning av den tidigare
undersökningen genom en enkät som skickades ut till tidigare respondenter samt några nya,
främst inom Region Kronoberg. Undersökningen genomfördes i december 2020 – januari 2021
och visar på en fortsatt ökning, främst från psykiatrin och utryckningsverksamheter. Detta kan bli
medialt och det därför är viktigt att alla i ledningsgruppen har kännedom.
Beslut om Resurscentrum hedersrelaterat våld
Föredragande: Per Sandberg
Per hänvisar till det underlag gällande Resurscentrum för hedersrelaterat våld som har gått ut.
Pilotprojektet har varit samfinansierat med Växjö kommun som huvudman. Frågan har
diskuterats i socialchefsnätverket vilket resulterade i att fortsätt samfinansiera inte är aktuellt i
länet. Per föreslår en modell där en resurs kopplad till Växjö kommun ska finnas som kan nyttjas
av de övriga kommunerna i länet som finansernas av Växjö kommun och Region Kronoberg.

7. Utcheckning och avslut
Annika tackar för dagens möte och önskar en trevlig helg!
Mötesanteckningar förda av Jenny Folkesson

