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

Fredag den 6 maj 2022
Kl. 9:00-15:00

Plats:

Digitalt möte via Teams/Bolmen

Närvarande:
Magnus Frithiof, Region Kronoberg (Ordförande)
Annelie Loberg, Alvesta
Johan Rutgersmark, Markaryd
Annie-Lie Jarhult, Uppvidinge
Annika Fröberg, Lessebo
Camilla Denker, Ljungby
Ewa Ekman, Växjö
Florence Eddysson Hägg, Region Kronoberg
Roger O Nilsson, Region Kronoberg (punkt 3)
Sofia Kumlin Rylow, Tingsryd
Martin Hansson, Tingsryd
Maria Gabrielsson, Alvesta
Marcus Johansson, Region Kronoberg (Sekreterare)

Frånvarande:

Hanna Svensson, Region Kronoberg
Rizana Mustedanagic, Växjö
Jenny Smedberg, Älmhult

1. Incheckning
Magnus hälsar alla välkomna till dagens möte med ledningsgruppen för samordning. Reflektioner
och funderingar efter internatet i Kosta är dagens incheckning.
I samband med mötet tackas Gunilla Kaj Bevheden av efter sitt stora engagemang och arbete i
ledningsgruppen under många år.

2. Föregående mötesanteckningar och godkännande av dagordning
Föredragande: Magnus Frithiof
Föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna och dagens dagordning godkänns.
Punkterna 7 och 13 utgår.

3. Översyn av överenskommelse kring medicinskt färdigbehandlade
Föredragande: Roger O Nilsson
Nuvarande överenskommelse antogs av ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och
sjukvård och socialtjänst med startdatum i mars 2018.
Nu föreligger behov av en utvärdering/revidering av vår överenskommelse. Fokusområden; hur
följer vi lagens intention?, primärvårdens roll, ambitionen 0 dagar, vad kan vi lära av arbetet
under pandemin samt av utvecklingsarbetet kring återinläggningar utifrån pilotprojekt som
bedrivs på vårdcentralerna Birka/Växjö samt Sländan/Ljungby.
Beslut: Ledningsgruppen beslutar att se över överenskommelse kring utskrivningsklara patienter
med tydlig utgångspunkt i invånarnas behov snarare än i organisationsgränser.
Förslag på arbetsgrupp som kompletterar ledningsgruppen för samordnings representanter tas
fram till nästa ledningsgrupp. Från ledningsgruppen anmälde sig följande representanter;
Florence, Ewa, Anneli Loberg och Camilla.

4. Gemensam rutin fast vårdkontakt och fast läkarkontakt
Föredragande: Frida Holm-Johansson
Frida redogör för arbetet så här långt med fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården.
Uppdraget utgår från den länsgemensamma handlingsplanen. Fokus i arbetet ligger på de delar
som rör hälso- och sjukvårdslagen.
Beslut: Ledningsgruppen beslutar att arbetet tas vidare enligt plan.

5. Aktualitetsprövning av hemsjukvårdsavtalet - kortsiktigt och långsiktigt
Föredragande: Magnus Frithiof
Nuvarande hemsjukvårdsavtal löper ut 2022.
Beslut: Ledningsgruppen uppdrar åt Maria Everthsson (Region Kronoberg) och Carina
Yngvesson (MAS) att se över om det föreligger behov av justering. I annat fall förlängs
innevarande avtal 2023-2025.

Förslag framåt: Utifrån länets strategier föreslås att vi i kommande justeringar av avtal har en
tydligare utgångspunkt i invånarnas behov (utifrån våra strategier, Barnens bästa gäller! I
Kronoberg, psykisk hälsa och äldrestrategin). Under hösten avser vi ta fram gemensamma
arbetssätt för nära vård i hemmet. Utifrån detta arbete är det möjligt att göra ett större omtag
kring hemsjukvårdsavtalet längre fram.

6. Information om projekt i Lessebo (vitalparametrar och EKG)
Föredragande: Florence Eddysson Hägg
Florence redogör för projektet som är en pilot i samverkan mellan Lessebo kommun,
vårdcentralen och ambulans. Man ser att samarbetet leder till ökad patientsäkerhet genom
förbättrad diagnostik, förbättrad informationshantering och effektivare nyttjande av resurser.
Man ser ett minskat behov av transporter samt ökad trygghet och delaktighet för
patienter/brukare och anhöriga.

7. Strategi psykisk hälsa (förslag på aktiviteter 2022) Remiss till
skolcheferna?
Punkten utgår i väntan på underlag.

8. Länsgemensam kommunikation/Gemensam lunch för samtal om nära
vård
Föredragande: Magnus Frithiof
Det finns ett behov av att samordna kommunikation kring omställningen till Nära Vård. Länets
kommuner ombeds inkomma med namn på kommunikatörer som kan synka arbetet med region
Kronoberg. Skickas till Magnus eller Marcus.
Region Kronoberg planerar inbjudningar till lunchmöten mellan chefer inom kommun och
Region. Magnus återkommer med förslag och inbjudan till nästa ledningsgrupp.

9. Gemensam utbildningsportal? - utbildningar/förbättringsverktyg
Föredragande: Magnus Frithiof
Magnus ställer frågan om det finns intresse av att använda regionens utbildningsportal som
plattform för länsgemensamma utbildningssatsningar. Då flera kommuner arbetat upp egna
lösningar för webbutbildningar uppkommer frågan huruvida det är möjligt att synka dem med
Regionens utbildningsportal. Beslutas att avvakta och se över lämpliga lösningar.

10. Information om hälso- och sjukvårdens införandeplaner - Hur säkerställa
ett medskapande?
Föredragande: Magnus Frithiof

Magnus går igenom översiktbild av de olika processerna. Ledningsgruppen konstaterar att det
finns ett behov av samsyn och kännedom om pågående processer för att dessa ska kunna
samordnas över organisationsgränserna.
Prioriterade processer som vi vill arbeta vidare med till hösten är;
Skörhetsskalan (CFS), patientkontrakt, Kronobarnsmodellen, vårdförlopp, organisering av
arbetet med levnadsvanor och egenmonitorering.

12. Rapport från tvärgrupperna
Tvärgrupp barn och unga – (Magnus):
Tvärgruppen arbetar med strategin kring Barnens Bästa samt kontaktvägarna.
Beslut kring riktlinje för det nyfödda barnet togs på styrgrupp Barnens Bästa Gäller! I Kronoberg!
(6 Maj 2022)
Tvärgrupp vuxna - (Magnus):
Dialog utifrån psykisk hälsa strategin. Aktiviteter kopplade till statsbidrag synkas med strategin.
Ledningsgruppen fattar beslut om ny representant från Tingsryd. Anette Gustavsson, tf
verksamhetschef äldre- och funktionshinderomsorg. (ersätter Christoffer Karlsson som är
föräldraledig tom januari 2023)
Tvärgrupp äldre – (Ewa och Florence):
Inget särskilt att rapportera. Nästa steg är workshopen med samtliga tvärgruppsmedlemmar 20/5

13. Förslag Ekliden
Föredragande: Rizana
Punkten utgår och lyfts på nästa ledningsgrupp, 3 juni.

14. Fortsatt planering inför hösten
Föredragande: Marcus
Under internatet i Kosta (17-18 mars) beslutade ledningsgruppen för samordning och
skolchefsnätverket om en förändrad ledningsstruktur from 2/9 2022
Det konstaterades att mycket av det länsgemensamma arbetet bedrivs i processer som utgår från
behov snarare än indelat efter ålderskategorier.
Man beslutade därmed att nuvarande struktur för tvärgruppsarbete bör utvärderas och om
möjligt anpassas för uppdrag utifrån behovsgrupper oavsett ålder.
Ledningsgruppen uppdrog åt Magnus och Cristina Haraldsson att i samråd med tvärgrupperna
inventera möjlig utveckling av det fortsatta arbetet.
Möte med ledarparen för tvärgrupperna genomfördes 29/4. Planering pågår inför en workshop
med samtliga deltagare i tvärgrupperna 20/5.

15. Övrigt - RSS-medel God och Nära Vård
Föredragande: Magnus
Beslutsunderlag bifogas möteshandlingarna.

Beslut:
Ledningsgruppen beslutar att fördela medlen enligt förslaget.
Planering framåt
Inför 2023 kommer vi överväga att ha samma fördelningsnyckel för alla tre delarna i statsbidraget
som utgår från befolkningsmängd.
Ledningsgruppen kommer även att överväga om vi ska avsätta del av medlen för länsgemensamt
arbete.

16. Övrigt
Fråga från Johan Rutgersmark – Ansökan personligt Ombud. Tidigare år gemensam ansökan –
ska detta göras enskilt? Johan kollar med Rizana
Dialog om hur sommarplaneringen ser ut. Hälso- och sjukvården och kommunerna kommer
även i år ha veckovisa avstämningar varje onsdag enligt tidigare modell.

17. Utse AU ordföranden inför hösten samt presentation av förslag på
dagordning (gemensam punkt med skolcheferna)
Dialog kring höstens förändring som innebär delat ordförandeskap mellan kommun och region
för länets ledningsgrupp. Skolcheferna återkommer med namn på nominering till ordförandepost
och AU. Förslag från socialcheferna att Johan Rutgersmark och Jenny Smedberg representerar i
AU. Förslag från Hälso- och sjukvården att Magnus Frithiof representerar i AU och som
ordförande.

18. Utcheckning och avslut
Magnus tackar för dagens möte och önskar alla en trevlig helg.
Mötesanteckningar förda av Marcus Johansson

