Protokoll - Länsgemensam ledning i samverkan 2020-09-04
Närvarande ledamöter:
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Lars-Gunnar Fagerberg, Borgholms kommun
Gudrun Johnsson, Nybro kommun
Carina Leijon, Nybro kommun
Claes Wiridén, Torsås kommun
Mattias Ask, Kalmar kommun
Cecilia Frid, Kalmar kommun
Johan Rosenqvist, Region Kalmar län
Florence Eddyson Hägg, Region Kalmar län
Niklas Föghner, Region Kalmar län
Magnus Persson, Region Kalmar län
Sofia Hartz, Region Kalmar län
Chris Landergren, Region Kalmar län
Sven-Erik Karlsson Brukarrepresentant
Kerstin Johansson Brukarrepresentant
Närvarande övriga kallade
Sofia Wermelin, Kommunförbundet i Kalmar län
Elisabeth Hedström, Region Kalmar
Maria Alvinsson Hilberth Region Kalmar
Ann-Katrin Wilhelmsson, Region Kalmar
Maria Minich Karlsson, Region Kalmar län
Maria Svensson, Region Kalmar
Kristin Irebring, Region Kalmar
Anna Rosell, Kommunförbundet

1. Föregående protokoll
Ingen ledamot har några frågor eller kommentarer till föregående mötesprotokoll.

2.Work shop - nuvarande arbetssätt och erfarenheter under coronapandemin.
Föredragande: Mattias Ask, ordförande och Sofia Hartz, vice ordförande Länsgemensam ledning samt
Mathias Karlsson, analytiker Region Kalmar
Work shopen syfte var att ta tillvara erfarenheter från arbetet med pandemin i det kommande
arbetet samt vilka områden som ska prioriteras kommande år.
Coronapandemin har inneburit nya utmaningar, arbetssätt och tjänster. Vi hade ett gott utgångsläge
i vårt län med samsyn och en etablerad samverkan mellan kommun och region. Befintliga och delvis
nya mötesfora mellan kommun och region har haft täta avstämningar under våren. Nya rutiner och
riktlinjer har skapts utifrån coronapandemin men grunden har utgått från befintliga och fungerande
rutiner.
Primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården har samarbetat tätt både lokalt och över
länet.
Digitala vårdmöten har erbjudits patienter istället för fysiska besök och har ökat från 247 st jan-juli
2019 till 3 724 st under samma tid 2020. Även flertalet administrativa möten och utbildningar har
skett digitalt.
Ett gemensamt arbete Psykisk hälsa under kristider utifrån Sveriges kommuner och regionen (SKR)
har sammanställts som finns både på 1177 och på samarbetsportalen. Där finns också kontaktuppgifter till länets kommuner och regionen.
Antalet utskrivningsklara dagar fortsätter att minska och snittet för länet var 0,14 dagar i augusti
2020.
Viktiga delar i det fortsatta arbetet är gemensamma värdegrunder/målbilder, strukturer för nära
vård, samverkan, gemensam strategisk planering och inte minst att lärdom av våren 2020.
Bildspel 1
Mathias Karlsson redogjorde för läget i Kalmar län både utifrån olika områden såsom befolkning,
folkhälsa, utbildning och coronapandemin. Befolkningen första halvåret 2020 i Kalmar län är 245 758
invånare. En stadig ökning har skett de senaste 5 åren.
Bildspel 2

Work shopen fortsatte med gruppdiskussioner
Gruppdiskussion 1:
1. Vilka tre delar vill vi ta med oss från våren när det gäller LGL:s sätt att arbeta tillsammans?
2. Vilka tre delar vill vi ta med oss från vårt tidigare arbetssätt, pre-corona?
3. Utifrån fråga ett och två - hur ska vårt arbetssätt se ut framöver? Ge konkreta förslag på hur
vårt arbetssätt kan utvecklas.

Sammanfattning av gruppdiskussion nr 1:










Gemensam målbild
Brukarmedverkan
Växla mellan digitala och fysiska möten
Mer fokus på prioriterade frågor – gärna med workshops där man får möjlighet att diskutera
frågorna
Korta avstämningsmöten på strategisk nivå i LGL
Korta avstämningar verksamhetsnära vid sidan av länsgemensam ledning
Lokal organisering att föra ner frågor från länsgemensam ledning och ut i verksamheten
Del av ledamöter i LGL ingår i arbetsgrupper utifrån erfarenheter och intresse
Beredningen ska vara kvar

Gruppdiskussion 2


Vilka områden ska LGL prioritera under 2021-2022?

Sammanfattning av gruppdiskussion:








Nära vård
O/Jämlik vård och omsorg
Barn och unga
Psykisk hälsa inklusive missbruk och beroende
Komplexa och långvariga behov, kroniker
Digitalisering
Kunskapsorganisation

3.Regionalt styrdokument för länsgemensam ledning i samverkan 2021-2022
Föredragande: Mattias Ask, ordförande och Sofia Hartz, vice ordförande Länsgemensam ledning
Det regionala styrdokumentet ska vara framåtsyftande med en tidshorisont på 5-6 år. Till
styrdokumentet kopplas de samordnande– och samverkansområdesgruppernas handlingsplaner som
beskriver aktiviteter de kommande två åren. Fokusområden är nära vård, förebyggande arbete och
utsatta grupper.
Beslut
Efter en mindre justering ställer sig länsgemensam ledning i samverkan bakom det Regionala
styrdokumentet 2021-2022 som ska beslutas vid presidiekonferensen 2 oktober 2020.
Bildspel 3

