Länsgemensam ledning i samverkan
Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

Protokoll Länsgemensam ledning

Den 8 mars, Oskarshamns folkhögskola kl. 9:00–12:00
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Sofia Hartz inleder mötet. Mötesdeltagarna återkopplar positiv respons på
presidiekonferensen och får i uppdrag att återkomma med tips angående föreläsare till höstens
presidiekonferens. Det finns önskemål om att missbruk lyfts som tema.
1. Revidering av struktur och organisation inom Länsgemensam ledning.
Med tillägg att skriva in representation från utvecklingsrådet, lägga in
Kommunförbundet Kalmar läns logga samt att justera från utvecklingsledare till
sakkunnig ang. adjungerande. Kommunförbundet Kalmar läns Verksamhetsledare
Unga och utbildning Peo Fahlström väljs in som samordningsansvarig för
skolområdet. Basenhetschef Samhällsplanering och tillväxt, med ansvar för
folkhälsofrågor, Sofia Mostedt väljs in som ledamot till Länsgemensam ledning.
Kommunförbundet Kalmar läns Förbundschef Johan Engdahl ger möjlighet att delta
vid ett par möten för att lära sig mer om Länsgemensam ledning.
Beslut: Struktur och organisation inom Länsgemensam ledning antas med ovan
nämnda tillägg.
2. Se över avvikelsesystem
Det finns ett behov av att se över hur avvikelsesystemet fungerar mellan alla parter.
Alla har till exempel inte tillgång till det digitala systemet LISA.
Beslut: Att beredningsgruppen utformar ett uppdrag till
informationsöverföringsgruppen om att ta fram en rutin som fungerar för alla parter.
3. Samverkan inom Familjecentralerna
Samverkan inom Familjecentralerna i länet fungerar lite olika. Ibland handlar det mest
om att dela lokaler, ibland sker stor samverkan.
Beslut: Att beredningsgruppen utformar ett uppdrag till samverkansgruppen barn och
unga att kartlägga hur det ser ut över länet samt att ta fram förbättringsförslag för
ökad samverkan.
4. Praktiska anvisningar för blodtransfusion av blodkomponenter i hemmet.
Beslut: Mötet antar ”Praktiska anvisningar för blodtransfusion av blodkomponenter”.
5. Samverkansöverenskommelsen avseende missbruk och beroende ska förnyas.
Sedan tidigare är beslutet att samordna uppdateringen av överenskommelsen med det
nationella vård och insatsprogrammet (VIP). Det ska också göras en renodlad
överenskommelse med tillhörande praktiska anvisningar.
Beslut: Att låta nuvarande samverkansöverenskommelse fortsätta gälla i sin
nuvarande form. Avstå uppdatering och underskrifter fram till de nya dokumenten är
färdigställda
6. Handlingsplan för missbruk och beroende, avseende målgruppen 13–29 år.
Ett viktigt område att arbeta med avseende barn och unga är den nationella
handlingsplanen för missbruk och beroende, avseende målgruppen 13–29 år.
Beslut: Att beredningsgruppen utformar ett uppdrag till samverkansgrupperna Barn
och unga samt missbruk och beroende att skapa en arbetsgrupp att arbeta med
införande och även ta fram praktiska anvisningar.
7. Lagen om samverkan inklusive Cosmic Link
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Föredragande: Ann-Katrin Wilhelmsson och Monica Örmander
Mötet ser positivt på att det sker workshops, där personal från tex skola, socialtjänst,
primär- och sluten hälso-sjukvård blandas för att öva med hjälp av konkreta exempel
på hur de ska använda sig av SIP.
Beslut: Att Lagen om samverkan ska fortsätta vara en återkommande punkt på
Länsgemensam ledning.
8.

Trygg och Nära vård
Föredragande: Maria Alvinsson Hilberth
Se bifogad fil för PP-presentation.
Mötesdeltagare lyfter att vi måste bli bättre på digitalisering inom hälso-sjukvård,
mellan region och kommun. Detta för att ha en plattform till att arbeta just nära.
Maria A Hillberth skickade med en fråga till mötesdeltagarna, vilken kommer att
behandlas i socialchefnätverket samt Region Kalmar län: Vilken/vilka grupper kan vi
arbeta med samverkan och utveckling av nära vård som skapar trygghet för våra
invånare?
Beslut: Att Trygg och Nära vård ska vara en återkommande punkt på Länsgemensam
ledning.

9. Rapporten avseende CM
Föredragande: Kaj Fagerström och Malin Holgert
Se bifogad fil för PP-presentation.
Medskick från de föredragande är att en representant från CM finns med i
samordnande grupp för psykisk hälsa. Det finns även önskemål om att inkludera
samsjuklighet och öka fortbildning inom CM-gruppen.
Frågan lyfts hur det kommer sig att bedömningsteamet i söder träffas en gång i
veckan, medan CM Mitt, tillsammans med handledning ses en gång i månanden.
Svaret från föreläsarna blir att grupperna är välfungerade och träffas utefter grupperna
olikheter och behov.
10. Övriga frågor
Underskrift av ”Överenskommelse mellan Region och kommunerna i Kalmar län om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- sjukvård” kommer att ske via scanning.
Tydliga instruktioner kommer att upprättas.

