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Rapport från möte med KPR/LPR- och folkhälsoansvariga i Blekingedistriktet den 12 juni 2017.
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Syftet med dagens träff var att planera inför hösten med bland annat två studiedagar, den 11/9 och 
den 6/11. Enligt tidigare beslut kommer vi att fokusera på LPR och KPR frågor också under hösten.

Aktuellt just nu är frågor rörande samarbete kommun och landsting. Blekingeposten hade i veckan 
en artikel med rubriken: ”Primärvården blöder: flera vårdcentraler kan bli filialer.” Såväl i 
Karlskrona som i Ronneby har vi i KPR möten uppmärksammat äldrenämnderna på att 
kommunerna bör ifrågasätta detta med tanke på kommuninnevånarnas tillgänglighet till vård.
Landstinget har ju tidigare aviserat att primärvården ska utvecklas  så att besöken på akuten ska bli 
färre.

Samverkansfrågor kommun och landsting kommer vi att aktualisera  i höst.
Vi vill undersöka hur samverkan sker mellan kommun och landsting och ta reda på vems ansvar 
detta är. När vi fått namn på dessa som är ansvariga i länets kommuner vill vi träffa dessa för att 
jämföra hur samarbetet sker och lära av varandra. Vi kommer också att gå tillbaka till den enkät 
som gjordes för några år sedan och ev. återkoppla till den.

Aktuellt blir också att diskutera den lag som ska träda i kraft 1 januari 2018  som heter 
Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård , som i folkmun kallas ”LOS:en”.

Inför studiedagarna hade vi lite olika förslag på ämnen och föreläsare. 

Gällande samordning ska Marita kontakta Lisa Andersson, handledare,författare och föreläsare som 
hon hört föreläsa och rekommenderade. Vidare har vi två områden inom landstinget som vore av 
intresse att få mer kunskap om nämligen Sårcentrum och Öppenvården i psykiatri med ohälsa för 
äldre. Vi skulle också vilja veta mer om kvalitetsutveckling med utgångspunkt i den utredning som 
letts av Susanne Rolfner Suvanto.

Med önskan om en solig midsommarhelg och en skön sommar!

Vid datorn 21/6  2017     Eva Holmberg




