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1. Föregående protokoll
Ingen ledamot har några frågor eller kommentarer till föregående mötesprotokoll
2. Ansvar kommunikationshjälpmedel. Praktiska anvisningar rehabilitering, habilitering och
hjälpmedel.
Föredragande: Sofia Hartz, vice ordförande Länsgemensam ledning och planeringsdirektör
Region Kalmar län.
Ärendet handlar om att tydliggöra och stadfästa förskrivningen och finansiering av
kommunikationshjälpmedel. Arbete kring frågan pågår inom Länsgrupp hab/rehab.
Länsgrupp hab/rehab ska bjudas in till Länsgemensam ledning för att berätta om ditt arbete.
Beslut:
 Region Kalmar län har tom 20221231 det fulla ansvaret för förskrivning av
kommunikationshjälpmedel. Kommunikationshjälpmedel förskrivs efter gällande
riktlinjer för landstinget och kommun.
 Utvärdering rapporteras senast 20211201. Verksamhetsansvariga för regionens
habilitering och logopedverksamhet ansvarar för att utvärdering genomförs.
 Utvärderingen skall belysa antal patienter, antal hjälpmedel, hjälpmedelskostnad,
antal besök.
 Region Kalmar läns verksamheter (habilitering och logoped) skall senast 20201231
genomfört en utvärdering av arbetssätt och förskrivningsprocess som beskrivs i
bilaga 3A och 3B Praktiska anvisningar rehabilitering, habilitering och hjälpmedel
2016.
3. Workshop – nära vård
Föredragande: Maria A. Hilberth, samordnare nära vård, Region Kalmar län
Maria Hilberth berättade om det pågående arbetet med nära vård. Se bilaga 1.
Från Borgholm berättade Anna Hasselbom Trofast att man gjort medskick till nationella
nivån, genom Anna Nergårdh, gällande transport mellan hem och korttidsboende. Maria
Hilberth berättade att ett arbete med detta pågår i länet – samtal förs mellan
Kommunförbundet och KLT för att lösa dessa transporter i vårt län.
En temadag om nära vård ska anordnas under våren 2020 för de lokala samarbetsgrupperna
som är kopplade till överenskommelsen om barns ungas hälsa. Fokus är hur vi tidigt och
tillsammans pratar om hälsa och arbetar med det friska i skolan och också fångar upp ohälsa
tidigt.
Florence Eddyson Hägg, psykiatridirektör, Niklas Föghner, Primärvårdsdirektör och Johan
Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör berättade om sin syn på nära vård och gav exempel
på pågående och möjliga projekt.
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Florence Eddyson Hägg berättade om pågående pilotprojekt om självvald inläggning.
Patientkontrakt finns mellan 10 patienter med självskadebeteende och psykiatrin.
Patienterna ges ett visst antal tillfällen att under en given tidsperiod ha möjlighet att vända
sig direkt till sin vårdavdelning för att läggas in, max tre dygn per inläggning. Det pågår
forskning på detta sätt att arbete. Försök pågår också i Region Skåne och i Region Stockholm
Projektet ska utvärderas och eventuellt utvidgas till fler patientgrupper.
Niklas Föghner pratade om möjligheterna till förflyttningen av viss vård från slutenvård, till
öppenvård till vård i hemmet. Till exempel mätning av blodtrycket. I stället för att vi tar in
patienter regelbundet för att mäta blodtrycket så kan kanske vissa patienter själva mäta. De
kan kanske till och med ha ett målvärde och mäta och medicinera tills målvärdet är uppnått?
Niklas Föghner gav beröm till Hemsjukhuset i Borgholm. Ett mål med nära vård är en sömlös
vårdkedja – något som man arbetat med och uppnått via Hemsjukhuset i Borgholm. I länet
har samtliga hälsocentraler särskilda tider reserverade för hembesök, men i Borgholm togs
ett steg till med hjälp av digitala verktyg. 60 patienter har nu hemmonitorering. Efter att
dessa patienter fick digital utrustning hemma så har ingen sjukhustransport varit nödvändig.
Föghner tror att tillit och goda relationer har varit nyckeln i Borgholm. Cecilia Frid, socialchef
i Kalmar kommun kommenterar att arbetssättet borde gå att sprida till fler patientgrupper –
att gå in tillsammans samtidigt löser mycket.
Johan Rosenqvist pratade om nära vård mer som en idé än som en vårdform. Idéer ska
användas för att skapa bra arbetssätt kring patienterna. Ett exempel är projekt Oskar som
bygger på god kommunikation kring patienterna så att de in bollas mellan olika verksamheter
och huvudmän. Som det till stora delar ser ut i dag måste invånare ta sig till sjukhus för att få
vård – och det är så sjukhusen och personalen där är programmerade. Nära vård handlar om
att kunna vara kvar hemma och detta kräver en attitydförändring, inte minst på sjukhusen.
För att behålla den vård vi har idag måste vi utveckla nära vårdformer. Ett exempel på en
sådan utveckling vore om kommunerna hade ett säkert sätt att ta bilder på sår och direkt
skicka till sårteamet på sjukhuset för en snabb bedömning.
Efter dragningarna hölls en workshop om nära vård. Diskussionerna i grupperna kommer att
sammanfattas och återkopplas till LGL och föras vidare till presidiekonferensen och andra
relevanta nätverk.
4. Cosmic i kommunerna
Föredragande: Sofia Hartz, Region Kalmar län. Birgitta Berglund och Anna Sandell från Region
Kalmar län på länk.
Se bilder i bilaga 2.
5. Missbruk & beroende, Psykisk hälsa
Föredragande: Maria Minich Karlsson och Daniel Abrahamson, regionala utvecklingsledare
Missbruk & beroende samt Psykisk hälsa
Fyra dokument har varit ute på remiss:
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Praktiska anvisningar för samverkan mellan Region Kalmar län och kommunerna i Kalmar län
gällande personer med riskbruk, missbruk och beroende
Samverkansöverenskommelse för samverkan mellan Region Kalmar län och kommunerna i
Kalmar län gällande personer med riskbruk, missbruk och beroende.
Handlingsplan för samverkan mellan Region Kalmar län, kommunerna samt skolan i Kalmar
län gällande personer med riskbruk, missbruk och beroende.
Handlingsplan för samverkan mellan Region Kalmar län, kommunerna samt skolan i Kalmar
län gällande psykisk hälsa
En överblick över hur de olika dokumenten häger ihop finns i bilaga 3. Denna överblick
kommer att vidareutvecklas för att täcka samtliga dokumenttyper som LGL arbetar med.
De synpunkter som kommit in på de remitterade dokumenten kommer att omhändertas,
diskuteras och återkopplas för att gå vidare till beslut i LGL via mejl.
Gällande praktiska anvisningar förtydligade Mattias Ask, ordförande i Länsgemensam ledning
och omsorgschef i Kalmar kommun, att praktiska anvisningar beskriver de arbetssätt som
finns idag – inte ett önskat läge. Praktiska anvisningar är ständigt föremål för förbättring och
utveckling.
Det finns ett förslag om förstudie avseende integrerad verksamhet för barn och unga med
missbruk och beroendeproblematik. Ett beslutsunderlag kommer att skrivas fram och
beredas mejlledes med LGL för beslut.
Förslag om att göra de samordandegruppernas handlingsplaner treåriga inkom. Detta
diskuteras vidare i samband med att nästa styrdokument arbetas fram.

6. Årshjul möten Länsgemensam ledning
Se årshjul i bilaga 4.
Beslut: Länsgemensam ledning beslutar att anta årshjulet för 2020 års sammanträden
7. Samordnande grupp barn och unga
Föredragande: Emmy Ahlstedt och Anna Rosell, regionala utvecklingsledare Barn & unga
De lokala samarbetsgrupperna kopplade till överenskommelsen om barns och ungas hälsa
har haft sin försa mötesrunda. Enkät har gått ut till familjecentralerna i vilken de ombads
skatta sin samverkan. Se mer information i bilaga 5.
8. Lagen om samverkan
Föredragande Kristina Dahlberg, regional utvecklingsledare Äldre
Se information om analysgruppernas arbete och om hur det planeras att tas vidare i bilaga 6.
Stefan Bragsjö bjuds in till nästa LGL för att prata om kunskapsstyrning. Även information om
socialtjänstens kunskapsstyrning till nästa LGL.

