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

Fredag den 8 januari 2021
Kl. 9:45-15:00

Plats:

Digitalt möte via Teams

Närvarande:

Jenny Smedberg, Älmhult
Ewa Ekman, Växjö
Annelie Loberg, Alvesta
Greger Larsson, Ljungby
Annika Fröberg, Lessebo
Sofia Kumlin Rylow, Tingsryd
Annie-Lie Jarhult, Uppvidinge
Martin Hansson, Tingsryd
Per Sandberg, Växjö (ej fm)
Gunilla Kaj-Bevheden, Alvesta
Lena Nazzal, Region Kronoberg (ej kl. 9.45-10.15
samt 10.40-14:00)
Magnus Frithiof, Region Kronoberg
Roger O Nilsson, Region Kronoberg
Maria Wiltz, Region Kronoberg
Annika Magnerot, Region Kronoberg
Jenny Folkesson, Region Kronoberg
Åsa Karlsson, Region Kronoberg

Frånvarnade:

Johan Rutgersmark, Markaryd

1. Incheckning
Annika hälsar alla välkomna till årets första möte vilket genomförs digitalt. Några av deltagarna
meddelar att de kommer att behöva komma och gå under dagen då det är mycket som krävs i den
egna organisationen.

2. Godkännande av dagordning och föregående mötesanteckningar
Dagordningen godkänns och föregående mötesanteckningar läggs därefter till handlingarna.

3. Covid-19, vaccinationer mm
Föredragande: Lena Nazzal
Lena ger en lägesrapport om att vaccinationerna runt om i kommunerna har kommit igång bra.
Det färdigblandade vaccinet som just nu används är mycket transportkänsligt vilket försvårar
nödvändiga transporter ut i länet. Diskussioner pågår om förflyttning av personer kan ske istället
för av själva vaccinet. Vaccination av sjukvårdpersonal kommer inom kort att kunna påbörjas.
Därefter sker en övergång till fas 2 i vaccinationsordningen, det vill säga personer över 70 år samt
övrig sjukhuspersonal. Vaccination av övrig befolkning planeras komma igång under april månad.
Lenas bedömning är att i det stora hela går det bra och uppkomna problem löses varefter.

4. Link-utbildning
Vid mötet i oktober inkom ett förslag på upplägg till uppföljning av Link i samband med
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Förslaget har diskuterats i ledningsgruppen vid ett
flertal tillfällen och alternativa möjligheter har lyfts, senast vid mötet i december. Det senast
presenterade förslaget innebär att förbättringsarbetet kommer att ske digitalt med start under
hösten 2021. Ledningsgruppen tog vid mötet i december beslut om att skjuta upp beslut till
januarimötet då det skulle vara förankrat i hemorganisationen.
Det finns många aspekter att ta i beaktan och ledningsgruppen lägger god tid på att bena i vad
som är vad och hur man tillsammans ska nå en gemensam ståndpunkt. Kommunerna har olika
förutsättningar och behov av att kompetensutveckla kring Link och även sjukhusen har ett arbete
att göra kring detta. Det handlar om hur dialog förs och att ha en bra kommunikation mellan
olika instanser för att få till ett så bra och effektivt arbete som möjligt. Detta är något som kräver
ständigt återkommande utveckling och uppdatering.

Beslut: Ledningsgruppen beslutar att genomföra kompetensutveckling kring Link digitalt och
med start från och med hösten 2021. Målsättning är att så många som möjligt ska vara med.

5. Centrum för palliativ vård
Föredragande: Helen Reimertz och Anna Sandgren
Palliativt centrum startade 2013 och är ett samarbete mellan Region Kronoberg,
Linnéuniversitetet och länets åtta kommuner. Palliativt centrum står på fyra olika ben: utbildning,
klinisk utveckling, forskning och folkbildning och är ett kunskaps och kompetenscentrum vilket
inte ska blandas ihop med det palliativa teamet.
Palliativ vård är ett förhållningssätt med syfte att förbättra livskvaliteten för patienten och de
närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och
behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i
samband med livshotande sjukdom. Det råder stor okunskap om vad palliativ vård egentligen är
upplever Helen och Anna, både bland vårdpersonal och allmänheten. Det ger olyckliga
konsekvenser och skapar onödig rädsla. Många tackar nej till att få palliativ vård då den allmänna

synen är att det endast handlar om vård i livets slutskede. I själva verket innefattar palliativ vård
symptomlindring, närståendestöd, relation/kommunikation och teamarbete.
Helen och Anna vill bjuda till fortsatt dialog och utbildning kring palliativ vård i kommunerna
vilket skulle höja lägstanivån kunskapsmässigt.
Ett steg i att öka kunskapen är att kommunicera genom en artikel internt i Region Kronoberg
och i kommunerna om vad verksamheten kan hjälpa till med vilket Åsa lovar att hjälpa till med.

6. Äldrehälsa Kronoberg samt Äldrestrategi
Föredragande: Carina Augustsson och Inger Ohlin
Carina och Inger ger en bakgrund till Äldrehälsa Kronoberg; Att med Äldrestrategin som grund
möjliggöra för en god hälsa och livskvalitet samt god och nära vård, omsorg och rehabilitering
för personer som är 65 år och äldre. De beskriver uppdraget som tvärgruppen har fått och går
genom de erfarenheter utifrån Äldrehälsa västra och Äldrehälsa östras arbete som ligger till grund
för framtagandet av Äldrehälsa Kronoberg. De har gjort en grund för hur verksamheten ska
organiseras samt hur ekonomin ska fördelas.
Ledningsgruppen är nöjd med tvärgruppens arbete så här lång och vill skicka med följande:
-

Diskutera målgruppen.
Titta på planen för Barnens bästa gäller i Kronoberg för att dra nytta av deras arbete och
försök att efterlikna detta.
Se över det gemensamma språket.
Koppla samman arbetet med konsultbolaget Sirona´s kommande presentation kring Nära
vård som kommer inom kort.
Det förebyggande arbete är mycket viktigt.
Ta fram en handlingsplan på mer konkret nivå.
Kommunikation i framtiden.

Då det gäller finansiering av en person från Region Kronoberg är denna fråga inte löst vilket lyfts
vid nästa möte med ledningsgruppen i februari. Tvärgruppen jobbar vidare med uppdraget och
återkommer för redovisning.

7. Tvärgrupperna
Tvärgrupp Barn och unga
Föredragande: Annie-Lie och Per
Upplägg med styrgrupp, ledningsgrupp och tvärgruppen är väl fungerande. Man träffas varje
månad direkt efter ledningsgruppens möte. Bra diskussioner förs och nu ska fokus läggas mer på
djupet, det vill säga att sprida budskapet mer inåt än utåt. Arbetet med pilotfallen behöver gås
genom samt den pågående verksamhetsutvecklingen. En workshop planeras i april för att lägga
kraft på var i processen man är – vad som blivit gjort, hur det har upplevts, vad som kan
utvecklas och förbättras framåt. Tvärgruppen fortsätter sitt arbete med att gå genom olika
överenskommelser.
Tvärgrupp Vuxna:
Föredragande: Per och Lena
Per och Lena meddelar att de har en god dialog med ledarparet som hittar vad de ska jobba med
på ett bra sätt. Precis som tvärgrupp barn så träffas man en gång i månaden i anslutning till
ledningsgruppens möte. Per och Lena upplever att det är viktigt med regelbundna avstämningar
med ledarparet. Två personer behövs i tvärgruppen, en med psykiatri/beroende kompetens från
Region Kronoberg och en person från Ljungby kommun med god kompetens inom ekonomiskt

bistånd. Förslag till inval är Per Svensson, sektionschef för Myndighet vuxen med
försörjningsstöd i Ljungby kommun per.svensson@ljungby.se. En person från Region
Kronoberg föreslås till nästa AU.
Tvärgrupp Äldre:
Föredragande: Jenny, Ewa och Maria
Möte med ledarparen har ännu inte ägt rum men i nästa vecka kommer detta bokas för vidare
planering tillsammans med ledarparet.

Beslut: Föreslagen person väljs in i tvärgrupp Vuxna.

8. Barnahus verksamhetsplan
Föredragande: Sara Ganslandt och Maria Elfving
Ledningsgruppen har fått möjlighet att ta del av Barnahus verksamhetsberättelse för 2020 före
mötet. Sara och Maria berättar att Barnahus kärnverksamhet har löpt på bra under 2020. En
förskjutning har skett inom gruppen anmälda brott – det har varit fler sexualbrott och mindre
misshandelsbrott jämfört med tidigare år. Om detta kan kopplas till pågående pandemi är
omöjligt att svara på i dagsläget, det får framtiden utvisa. Barnahus har av kända skäl inte kunnat
ha så mkt utåtriktad verksamhet under året som var planerat vilket gör att ekonomin är inte
riktigt utnyttjad. Samarbetet med länets kommuner kring rutiner fungerar fortsatt bra.

9. Sammanställning från länsdialog missbruks- och beroendevård
Föredragande: Anna Ståhl och Jenny Blixt
Sveriges kommuner och Landsting (numera SKR) fattade i december 2018 beslut om en
handlingsplan mot missbruk och beroende, tidig upptäckt, tidiga insatser och stöd och
behandling för personer i åldern 13–29 år. Handlingsplanens syfte var att tydliggöra behovet av
åtgärder som kan minska missbruket bland barn och unga. Med handlingsplanen som
utgångspunkt arrangerades den 17 november 2020 en länsdialog i Kronoberg, med representation
från både politik och tjänstemannanivåfrånlänets samtliga kommuner, Region Kronoberg,
Polisen, Länsstyrelsen och brukarorganisationer. Huvudfokus för dialogen var att sammanfatta
vad länet med gemensamma krafter ska prioritera för att tidigt upptäcka, stödja och behandla
personer med missbruk och beroende i åldern 13–29 år.
I Kronobergs län finns en god tradition av att arbeta med samordnade insatser och länet har
utvecklat organiserade och strukturerade samarbeten på flera områden. Jenny och Anna menar att
genom det förarbete som skedde inför länsdialogen, där olika relevanta aktörer fick ge sin input
kring vilka ingångar och insatser som finns för målgruppen 13–29 år i Kronoberg, blev det tydligt
att det saknas en sådan strukturerad och organiserad samverkan för målgruppen. Vid länsdialogen
framkom att gällande barn och unga 13–18 år behöver det tydliggöras vilka ingångar till vård och
behandling som finns vid riskbruk, missbruk och beroende, såväl som vilka insatser som är
tillgängliga och hur samverkan mellan kommun och region ska ske.
Deras förslag är:
1. Genomföra kartläggning av länets arbete med målgruppen 13–18 år. Det behövs en
kartläggning över vad som finns i länet idag kring arbetet för målgruppen när det gäller
tidiga insatser, samordning samt vård och behandling. Detta för att göra insatserna kända
för både professioner samt länets invånare. Kartläggningen kan även öka möjligheterna
för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan de olika verksamheter.
2. Mottagning för länets unga. Det finns ett behov av en gemensam mottagning där de unga
och deras närstående kan söka stöd, vård och behandling. Maria-mottagningarna, som

bygger på en nära samverkan mellan socialtjänst och sjukvård, har lyfts fram som ett
föredömligt exempel på specialiserad missbruksvård för denna målgrupp. Mottagningen
skall vara lättillgänglig och sträcka sig från en första oro till ett konstaterat beroende. Alla
länets invånare ska få möjlighet att få samma stöd, vård och behandling oavsett ålder och
var de bor i Kronobergs län. En länsgemensam mottagning kan möjliggöra detta.

Beslut: Ledningsgruppen beslutar att avvakta tills uppföljningen av Integrerad missbruks- och
beroendemottaning är klar. Därefter tas beslut om en eventuell kartläggning i samarbete med
skolcheferna.
Länk till en longitudinell studie av Maria-mottagningarnas ungdomar
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/ommyndigheten/statsbidrag/2017/slutrapport-beviljade/longitudinell-studiemariamott_slutrapport.pdf

11. Utvecklingsarbeten
Barnens bästa gäller
Föredragande: Magnus och Per
Arbetet fortgår vilket nämns under punkt 7 ovan. Piloterna har redovisats och det gäller att dra
nytta av det som framkommit. I stort upplevs arbetet som positivt och kan göra stor nytta.
Verksamheten är väldokumenterad. Ett viktigt förankringsarbete krävs nu i berörda
organisationer och verksamheter. Ett beslut krävs på en övergripande politisk nivå (fullmäktigeeller styrelsenivå) vilket är avgörande för det fortsatta arbetet kopplat till resurser och följsamhet.
Nära vård
Föredragande: Roger
Roger berättar om det pågående arbetet som konsultbolaget Sirona gör vilket närmar sig ett
slutarbete som ska presenterats i mitten av februari. En programchef ska tillsättas för att arbeta
med att bygga en organisation utifrån Nära vård. Politiken vill se verkstad redan under 2021.
Kommunalt forum
Föredragande: Annika M
Annika berättar kort om upplägget under kommunalt den 11 december då det gjordes dragningar
om bland annat Barnens bästa gäller, Familjehälsan, En väg in och Nära vård. Därefter fördes
dialoger i mindre grupper om vad man vill se i Nära vård framöver. Mer kan läsas i utskickade
mötesanteckningar per 2020-12-29.

12. Utcheckning och avslut
Avslutningsvis tackar Annika för dagens möte med att tipsa om att lyssna på
Transformationspodden – att leda i osäkerhet
https://poddtoppen.se/podcast/1453526597/transformationspodden/34-att-leda-i-osakerhet
Mötesanteckningar förda av Jenny Folkesson

