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§1
Godkännande av föredragningslista
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att

godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista.

§2
Föregående mötesanteckningar
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att

godkänna för 2020-06-12 upprättade mötesanteckningar

§3
Reviderad budget psykisk hälsa
Föredragande: Bodil Sundlöf
Då medlen för att stärka samverkan (6,4 mnkr) och för förstärkning av
ungdomsmottagningarnas arbete (2 mnkr) för 2019 rekvirerades först i december kunde
medlen inte användas 2019. Ett förslag till fördelning av 2019 års medel utarbetades under
våren 2020 och LSVO:s ledningsgrupp beslutade att godkänna fördelningen. I det godkända
förslaget ingick inte fördelning av 2020 års medel för att stärka samverkan (6,4 mnkr) och för
förstärkning av ungdomsmottagningarnas arbete (2,2 mnkr).
Då regionens redovisningsansvarige under sommaren efterfrågade planering för samtliga
rekvirerade medel beslutade LSVO:s ledningsgrupp om fördelning av både 2019 och 2020 års
medel på sitt sammanträde 2020-09-04. Fördelningen av de ofördelade medlen för 2020 skedde
enligt samma principer som godkändes av verksamhetsgruppen i våras men med viss
tidsförskjutning av användningen.
Detta innebär att:
- medel för att stärka samverkan och ungdomsmottagningarna för 2019 används 2020-04-01 till 202103-31 och att 2020 års medel används 2021-04-01 till 2022-03-31.
- medel för suicidprevention används 2020-04-01 till 2021-03-31 då flertalet aktiviteter har flyttats från
hösten 2020 till våren 2021 p.g.a. Corona pandemin
Då tiden inte medgav att frågan togs upp i verksamhetsgruppen finns möjlighet att hos
LSVO:s ledningsgrupp begära omfördelning av de fördelade medlen. Om det kommer in
många ansökningar om medel till lokala samverkansprojekt och pengarna inte räcker till alla, är
omfördelning av budgeten en möjlig lösning. Samtidigt förväntas nya samverkansmedel betalas
ut för 2021 enligt information från SKR.
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar

eventuell omfördelning av budget för psykisk hälsa diskuteras i samband med
att ansökningar om medel till lokala samverkansprojekt behandlas
att
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§4
Möte med logopedmottagningen om dyslexiutredningar
Föredragande: Bodil Sundlöf
Ordförande har på uppdrag av verksamhetsgruppen träffat verksamhetschefen och
avdelningschefen på Öron-, näsa- och halskliniken för frågor logopedmottagningens ansvar för
dyslexiutredningar.
På mötet framförde Logopedmottagningen att de tolkar skollagen beträffande ansvaret för
barn med språkstörning och dyslexi enligt följande:
-

Utredning - Elevhälsan ansvarar för utredning av dyslexi medan logopedmottagningen ansvarar för
utredning av språkstörning för barn i skolan
Behandling - Elevhälsan ansvarar för all behandling till följd av språkstörning och dyslexi för barn i
skolan.

När vårdnadshavare önskar att deras barn ska utredas med frågeställningen språkstörning eller
dyslexi bör de först lämna in en begäran till skolan som sedan kontaktar logopedmottagningen.
Vid körkortsutbildning kan vårdnadshavaren själv kontakta körskolan som då kan hänvisa till
alternativ utbildning.
Logopedmottagningen menade att det finns olika fördelning av ansvaret för dyslexiutredningar
i olika län. Det finns exempel på län där regionen gör samtliga utredningar och det finns
exempel på län där kommunerna har ett omfattande ansvar. I något fall har ansvarsfrågan
avgjorts i domstol.
Verksamhetsgruppen diskuterade hur vi kan komma till en lösning på frågan om ansvaret för
dyslexiutredningar och Carina Andersson visade på möjligheten att göra en
barnkonsekvensanalys.
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar

att
bjuda in logopedmottagningen till att gemensamt göra en
barnkonsekvensanalys i samband översynen av samverkansavtalet.
§5
Projektledaruppdrag Psykisk hälsa
Föredragande: Bodil Sundlöf
Psykiatricheferna har tillfrågat Blekinge Kompetens Center, BKC, om de har tillgängliga
resurser för uppdrag som regional samordnare för uppdrag psykisk hälsa och för
projektledaruppdrag för sammanhållen vårdprocess samsjuklighet. Avdelningschefen har
återkommit med besked om att det finns två anställda vid BKC som är intresserade av uppdrag
inom psykisk hälsa.
Intervju med de intresserade hölls 2020-09-25 och Mari Söderström, Christoffer Olsson och
undertecknad medverkade vid intervjuerna. Tyvärr kunde ingen kommunrepresentant från
verksamhetsgruppen medverka. Referenser på de sökande har begärts men ännu inte
inhämtats.
Mari Söderström informerade om intervjuerna och verksamhetsgruppen ställde sig positiv till
att gå vidare med anställning av de sökande på kortare eller längre uppdrag.
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Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar

att
efter referenstagning ge ordförande i uppdrag att gå vidare med anställning av
de sökande på kortare eller längre uppdrag
att
ta upp frågan för beslut i LSVO:s ledningsgrupp
§6
Revidering av LSVO:s ledningssystem
Föredragande: Bodil Sundlöf
LSVO:s ledningsgrupp har gett Mats Wennstig och undertecknad i uppdrag att göra ett förslag
till reviderat ledningssystem för samverkan inom vård- och omsorg.
I uppdraget ingår bl.a. att föreslå att det ska finnas tre verksamhetsgrupper; en för Barn och
unga, en för Vuxna och en för Äldre.
Arbetet med revideringen har nu påbörjats med målsättningen att beslut fattas i december och
att den nya organisationen träder i kraft vid årsskiftet.
.
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar

att

lägga informationen till protokollet

§7
Revidering av länsövergripande samverkansavtal Blekinge 2018 - 2020
Föredragande: Verksamhetscheferna och Bodil Sundlöf
Verksamhetscheferna hade begärt synpunkter på avtalet från de lokala samverkansgrupperna.
Följande synpunkter framfördes på mötet:
• Primärvården saknas ofta i styrgrupp och arbetsgrupp.
• Behovet av förskolans resurser behöver förtydligas liksom struktur för samverkan vid mångsidigare
intensiva insatser för barn inom habiliteringen
• Utredning och bedömning av dyslexi behöver förenklas och förtydligas.
• Insatser i hemmet vid problematisk skolfrånvaro behöver regleras i avtalet.
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar

att
Gruppen för Tidiga samordnade insatser, TSI, får i uppdrag att lämna förslag till revidering
av avsnittet som rör barn och unga. I uppdraget innefattas att göra barnkonsekvensanalys avseende
dyslexiutredningar.
att
Karin Magnusson får i uppdrag att kontakta ansvariga i Karlshamns, Sölvesborgs och
Olofströms kommuner och lämna förslag till revidering av avsnittet som rör vuxna med psykisk
funktionsnedsättning
att
Carina Söderholm får i uppdrag att kontakta ansvariga i Karlskrona och Ronneby
kommuner och lämna förslag till revidering av avsnittet som rör vuxna med psykisk
funktionsnedsättning
att
Mari Söderström får i uppdrag att kontakta ansvariga i berörda kommuner och lämna förslag
till revidering av avsnittet som rör personer med substansberoende
att
förslagen till revidering av de olika avsnitten skickas till ordförande senast
2020-12-11 för utskick med kallelsen till verksamhetsgruppen den 18/12.
att
den slutliga revideringen av samverkansavtalet ska göras på
verksamhetsgruppens möte den 18 december
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§8
Revidering av samverkansavtal hälsoundersökningar barn
Föredragande: Helene Sjöblom Andersson
Helene Sjöblom Andersson vid BKC informerade om behovet av revidering av
samverkansavtalet gällande hälsoundersökningar för barn. Avtalet tecknades 2016 och sedan
dess har det kommit en lagändring 2017 och en föreskrift 2020 som inte finns med i avtalet.
Verksamhetsgruppen diskuterade hur revideringen ska göras och enades om att bilda en
särskild arbetsgrupp med representanter från berörda verksamheter och med en
sammankallande från regionen.
I arbetsgruppen bör följande verksamheter vara representerade:
- Barn- och ungdomsmedicin
- BUP
- Primärvården
- Tandvården
- Enheten för kvalitet och utveckling, barnrättsperspektivet
- Representant liten kommun
- Representant mellanstor kommun
- Representant stor kommun
- FoU Barn och unga
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar

att

ge ordförande i uppdrag att föreslå en sammankallande

att
den sammankallande bjuder in representanter från ovan nämnda verksamheter
till en arbetsgrupp för revidering av avtalet om hälsoundersökningar för barn.
§9
Ansökan om medel ur samverkanspotten psykisk hälsa
Föredragande: Christoffer Olsson
Karlshamns kommun har lämnat in två projektansökningar om medel ur den lokala
samverkanspotten. Det ena projektet benämns ”Mötesplats Karlshamn” och det andra
”Samordnare Karlshamn kommun/regionen”. Christoffer Olsson har gått igenom
ansökningarna och anser att de uppfyller de uppsatta kraven och att de begärda medlen ryms
inom fördelningsnyckeln för Karlshamn kommun. Verksamhetsgruppen ställde sig positiv till
ansökningarna.
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar

att

bevilja medel till Karlshamns kommun för de två projekten
”Mötesplats Karlshamn” och ”Samordnare Karlshamn kommun/regionen”.

§ 10
Lägesrapport suicidprevention
Föredragande: Jacqueline Yates
Projektledare Jacqueline Yates lämnade en lägesrapport om arbete med suicidprevention.
Handlingsplanen för suicidprevention med uppföljning bifogas mötesanteckningarna.
Jackie berättade också om en inventering av utbildningar och kurser inom suicidprevention
som sammanställts. Inventeringen bifogas mötesanteckningarna.
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Jackie tipsade även om Checklista – Suicidprevention. Checklistan är framtagen som ett stöd
för personer inom kommuner och regioner som på en övergripande nivå arbetar med
suicidprevention, för att aktivt kunna arbeta med detta under krisen och i spåren av covid-19.
Se länk till Checklista – Suicidprevention:
https://skr.se/download/18.52904807172c8a8649d88e51/1592821782946/Checklistakraftsamling_suicidprevention_22jun2020.pdf
Verksamhetsgrupp IFO/psyk/funktionshinder beslutar

att

lägga informationen till protokollet.

§11
Övrig information
Länsdialogen Missbruk och beroende
Länsdialogen Missbruk och beroende den 22/10 har flyttats till våren 2021 p.g.a. Covid 19.
Ny utredningsenhet neuropsykiatriska utredningar
BUP och habiliteringen har skapat en gemensam utredningsenhet för barn och ungdomar (0–17 år).
Det innebär att utredningsdelen ”lyfts ut” från basmottagningarna och att remisser med
frågeställningar gällande neuropsykiatrisk utredning skickas direkt till utredningsenheten. Ett team
av specialister inom neuropsykiatri tar emot remissen och gör en första bedömning. Till
utredningsenhetens team kommer patienten antingen via konsult- eller egenremiss.
Då hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att BUP-mottagningar ska finnas på två orter i länet,
Karlshamn och Karlskrona, förläggs den nya utredningsenheten till BUPs lokaler i Ronneby.
Barnafrids digitala basprogram om våld mot barn
Onsdagen den 30 september lanserades Barnafrids digitala basprogram om våld mot barn.
Basprogrammet är en digital utbildning som syftar till att ge alla yrkesverksamma grundläggande
kunskaper om våld mot barn. Utbildningen ger kunskap om våld som barn kan utsättas för och är
baserad på forskning och beprövad erfarenhet.
Tillnyktringsavtalet
Mari Söderström informerade om att en revidering av det gemensamma tillnyktringsavtalet som
löper ut vid årsskiftet pågår. Ett ärende planeras till LSVO:s möte före årsskiftet.
Verksamhetsgrupp IFO/psyk/funktionshinder beslutar

att

lägga informationen till protokollet.

§12
Höstens sammanträden
Diskussion fördes om att ha verksamhetsgruppens sammanträden i Ronneby under hösten.
Flera deltagare menade att smittläget är osäkert och att flera kommuner har restriktioner kring
resor utanför den egna kommunen.
Vid mötet i december ska det länsövergripande samverkansavtalet för Blekinge revideras. Det
skulle då underlätta med ett fysiskt möte.
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Verksamhetsgrupp IFO/psyk/funktionshinder beslutar

att
fortsätta med Skypemöten under hösten men att mötet i december förläggs till
Ronneby stadshus så att de som har möjlighet kan delta fysiskt.

Protokollet ska skickas till
Diariet
Ledamöter
LSVO:s ledningsgrupp
Föredragande
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