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1. Föregående mötesprotokoll
Mattias Ask och Sofia Hartz hälsar alla välkomna och en kort presentationsrunda
genomförs. Sofia Hertz informerar och visar det kunskapsunderlag som tagits fram utifrån
fakta i Kalmar län www.regionkalmar.se/faktakalmarlan.
Ingen ledamot har några frågor eller kommentarer till föregående mötesprotokoll.
2. Presentation av de regionala utvecklingsledarna och arbetet i de samordnande
grupperna: Barn och unga, Missbruk och beroende, Psykisk hälsa, Äldre,
Brukarmedverkan.
Föredragande: Utvecklingsledarna
Utvecklingsledarna från Kommunförbundet Kalmar län respektive Region Kalmar län
presenterar sin yrkesbakgrund samt hur långt arbetet har kommit utifrån de uppsatta
målen. Se presentation i bilaga 1.

3. Representanter till de samordnande grupperna
Samordnande grupp Barn och unga
Anna Rosell, utvecklingsledare, Kommunförbundet i Kalmar län
Emmy Ahlstedt, utvecklingsledare, Region Kalmar län
Malin Simonsson, Mönsterås kommun
Margit Lindholm Johansson, Kalmar kommun
Annemo Grahm, Oskarshamns kommun (elevhälsa)
Charlotte Ohlsén, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Sanna Karlsson, Psykiatriförvaltningen
Patrik Glasberg, Primärvårdsförvaltningen
Tove Klasson, brukarmedverkan
Mayvor Källgren, hab/rehab, Region Kalmar län
Hanna Johansson, folkhälsa, Region Kalmar län
Samordnande grupp Psykisk hälsa
Daniel Abrahamsson, utvecklingsledare, Kommunförbundet i Kalmar län
Maria Minich Karlsson, utvecklingsledare, Region Kalmar län
Jenny Ljungman, Mönsterås kommun
Jenny Kromnow, Emmaboda kommun (elevhälsa)
Sarah Rosén, Nybro kommun
Mona Lövmo, Psykiatrifövaltningen
Annika Lundmark, Primärvårdsförvaltningen
Susanne Ekdahl, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Lennart Höglund, brukarmedverkan
Anneli Wahlin, hab/rehab, Västerviks kommun
Cecilia Gamme, folkhälsa, Region Kalmar län
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Samordnande grupp Missbruk och beroende
Daniel Abrahamsson, utvecklingsledare, Kommunförbundet i Kalmar län
Maria Minich Karlsson, utvecklingsledare, Region Kalmar län
Malin Holgert, Högsby kommun
Ulrika Passmark, Vimmerby kommun
Victoria Häggerud, Kalmar kommun
Tomas Kristiansson, Psykiatriförvaltningen
Else Skogsvaad, Primärvårdsförvaltningen
Monika Lindvall, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Yvonne Johnsson, brukarmedverkan
Lena Nordstöm Hellberg, hab/rehab, Region Kalmar län
Sandra Karlsson, folkhälsa, Region Kalmar län
Samordnande grupp Äldre
Kristina Dahlberg, regional utvecklingsledare, Kommunförbundet i Kalmar län
Kristin Irebring, regional utvecklingsledare, Region Kalmar län
Christina Erlandsson, Kalmar kommun
Monica Antonsson, Nybro kommun
Monica Örmander, Hultsfreds kommun
Arne Sjöberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Helen Nilsson, Primärvårdsförvaltningen
Sven-Erik Karlsson, brukarmedverkan
Stefan Bragsjö, hab/rehab, Region Kalmar län
Hanna Johansson, folkhälsa, Region Kalmar län
Psykiatriförvaltningen är adjungerad till samordnande gruppen Äldre och medverkar i
gruppen vid behov.
Beslut: Ledamöterna godkänner förlagen till representanter i samtliga samordnande
grupper.
Se förteckning över samtliga representanter i de samordnande gruppera i bilaga 2.
4. Nära vård
Föredragande Maria Hilberth
Maria Hilberth poängterar att Nära vård handlar om alla åldrar. Omställningen inom
hälso- och sjukvård går mot en mer nära vård. Nära, kan handla om såväl geografiskt, i tid
som i relationer. För invånarna handlar det bland annat om att ta mer ansvar för sin hälsa
och som medarbetare inom vården att vara mer aktiv i utvecklingsarbetet. Se presentation
i bilaga 3.
5. Uppdrag om ungdomsmottagningen
Föredragande Carina Petersson
Carina Petersson presenterar hur arbetet går kring uppdraget ”ungdomsmottagningar inom
Kalmar län”. Det finns idag endast fyra ungdomsmottagningar i länet. För att få kallas
ungdomsmottagning ska olika resurser finnas så som: barnmorska med förskrivningsrätt,
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kurator/socionom/psykolog samt läkare. Ungdomsmottagningarna är en frivillig arena för
ungdomar och är en tidig insats där förebyggande arbete kan ske. Hälsoklyftorna ökar där
föräldrar och familjer har olika resurser, vilket leder till att behoven hos ungdomar kan se
olika ut. Det finns ökade krav på jämlikhet och nära vård för kommun och region. För att
öka samverkan är ett förslag att fortsätta samt öka organisationsöverskridande nätverk.
Carina Peterssons delrapport kommer att skickas ut inom kort på påseende. Se bilaga 4.
6. Barn och unga: fördjupning och diskussion
Föredragande: Anna Rosell och Emmy Ahlstedt
Ledamöterna placeras i smågrupper för att diskutera utifrån frågorna: Var hittar vi de mest
utsatta barnen? Samverkansområden? Vad ska göras först? Syftet med diskussionen är
att det fortsatta arbetet ska landa rätt.
Under diskussionerna framkom tankar kring vad menar vi med utsatta barn? Vikten av
anhörigperspektivet! ”Tidigare tänkte vi att baren behövde må bra för att lära sig, nu
tänker vi att barnen behöver lära sig för att må bra”. Vi måste bli bättre på att använda
våra olika kompetenser. Samverka, vem är bäst på att utföra vad? Koppla vårt arbete till
kunskapsstyrning – hur når vi målet tillsammans! ”Vi måste bli vassare i SIPen”.
”…arbeta parallellt, både förebyggande och med de mest utsatta”. Hur kan vi bli bättre på
att samverka innan en orosanmälan?
Emmy Ahlstedt och Anna Rosell sammanställer vad som lyftets under diskussionerna och
återkommer med en samanställning på Länsgemensam lednings möte i november.
7. Budget samordnande gruppen Barn och unga
Beslut: Ledamöterna godkänner budgeten.
8. Budget samordnade grupp Äldre
Beslut: Ledamöterna godkänner budgeten.
9. Beslut om Handlingsplan och budget samverkansområdet brukarmedverkan.
Beslut: Ledamöterna godkänner handlingsplan och budget.
10. Lagen om samverkan
Föredragande: Kristin Irebring
Kristin Irebring redogör för siffrorna kopplat till utskrivningsklara dagar. Siffrorna är
av positiv karaktär. Ett arbete kommer påbörjas kring att följa upp hur det ser ut
gällande återinläggningar.
För att det inte ska bli dubbelarbete påminner Kristin Irebring om att det är Region
Kalmar län som har ansvaret för att informera kommunerna vid eventuellt
betalningsansvar.
För att uppfylla sekretesskraven vid användning av Cosmic LINK måste samtliga
kommuner i Kalmar län införa enhetskoppling och skapa underenheter. Under våren
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2020 finns det en tidsplan för resterande kommuner som ej påbörjat det arbetet. Se
bilaga 5.
11. Beslut om uppdrag till informationsöverföringsgruppen om avvikelser
Enligt tidigare beslut i Länsgemensam ledning består Informationsöverföringsgruppen
av utvecklingsledarna på Kommunförbundet Kalmar län respektive Region Kalmar
län, samordnaren för Länsgemensam ledning, Region Kalmar län, verksamhetsledaren
för hälsa och social välfärd Kommunförbundet Kalmar län samt system administrator,
Region Kalmar län.
Beredningsgruppen skrev fram ett förslag till beslut om uppdrag till
informationsöverföringsgruppen kring att arbeta med att stimulera och stödja
kommunerna, särskilt skolornas arbete med avvikelser kopplat till samverkansfrågor.
Uppdraget innehöll också framtagandet av ett tydligt stöd till hur verksamheter kan
kalla till samt ta emot SIP:ar trots olika system.
Ett förslag som lyftes på mötet var att skolornas arbete med avvikelser kopplat till
samverkansfrågor skulle kunna ske i de lokala samarbetsgrupperna som startar upp i
september. När uppdraget revideras bör det tydliggöras att det handlar om att ta fram
en checklista på hur vi arbetar med frågan när vi har olika datasystem.
Beslut: Frågan återremitters till beredningsgruppen som får i uppdrag att
omformulera uppdraget och skicka ut för beslut via e-post.
12. Presidiekonferensen den 18/10
Ledamöterna informeras om att presidiekonferensen kommer att ske i Kalmar den 18
oktober. Johan Quist, docent i företagsekonomi kommer att föreläsa på temat
funktionsegoism - hur svårt det kan vara att blicka utanför de egna organisatoriska
gränserna. På presidiekonferensen kommer även uppdrag om ungdomsmottagningen
att redovisas.

Mötet avslutas

13. Bilagor
Bilaga 1. Utvecklingsledarna, presentation
Bilaga 2. Representanter samordnande grupper
Bilaga 3. Nära vård, presentation
Bilaga 4. Ungdomsmottagningar, presentation
Bilaga 5. Utskrivningsklara dagar, presentation

