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Justeras för Karlskrona kommun
…………………………………………..
Sylvia Eriksson-Jonasson
Justeras för Olofströms kommun
…………………………………………..
Helen Hagegren
Justeras för Ronneby kommun
…………………………………………..
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Justeras för Region Blekinge
…………………………………………..
Mari Söderström

§ 12
Godkännande av föredragningslista
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att

godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista.

§ 13
Föregående sammanträdesprotokoll
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att

godkänna för 2021-01-22 upprättat sammanträdesprotokoll
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§ 14
Val av justeringspersoner protokoll
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att

•
•
•
•
•
•

till justeringspersoner för protokoll för mötet 2021-02-19 välja
Ulrica Månsson, Karlshamns kommun
Sylvia Eriksson-Jonasson, Karlskrona kommun
Helen Hagegren, Olofström kommun
Göran Fridh, Ronneby kommun
Lena Wilson-Ericsson, Sölvesborgs kommun
Mari Söderström, Region Blekinge

§15
Representanter vht-gruppen intervjuer kommunal samordnare psykisk hälsa
Föredragande: Bodil Sundlöf
Verksamhetsgruppen enades vid föregående möte om att fortsätta att söka en kommunal samordnare genom
att informera om uppdraget på kommunernas intranät/hemsidor. Ett antal intresseanmälningar har kommit
in och det behövs nu ett par representanter från verksamhetsgruppen som kan delta i urval och intervjuer till
uppdraget.
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att
Sylvia Eriksson-Jonasson och Lena Wilson-Ericsson representerar verksamhetsgruppen vid urval och
intervjuer för uppdraget som kommunal samordnare för psykisk hälsa
§16
Barnahus i Blekinge, nuläge och framtida behov
Föredragande: Carina Andersson, Nina Bjelke, Magnus Ljungcranz
Till Barnahus kommer barn och unga, upp till 18 års ålder, som utsatts för eller bevittnat våld i
nära relationer eller sexuella övergrepp, oberoende av relation till förövaren. Barnahus erbjuder
en trygg miljö där barn och unga som misstänks ha blivit utsatta för övergrepp får vara i
centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och
inte behöva upprepa sin berättelse för flera olika personer.
Det finns ett Barnahus i Karlshamn som nu är på väg att avvecklas. Karlskrona kommun har
istället för Barnahus ett väl utvecklat lokalt samarbete med regionen samt polis och åklagare.
Diskussion fördes om det finns behov, intresse och resurser för framtida samarbete kring ett
Barnahus i Blekinge.
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att
ge Nina Bjelke i uppdrag att sammankalla representanter från länets kommuner och
från Polisen för att diskutera kommunernas fortsatta behov och önskemål om Barnahus i
Blekinge
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att
ge regionens representanter i verksamhetsgruppen i uppdrag att diskutera regionens
fortsatta behov och önskemål om Barnahus i Blekinge i ledningsgruppen för Nära vård
att
kommunerna och regionen redovisar sina ställningstaganden till Barnahus i Blekinge på
verksamhetsgruppens möte i augusti
§17
Avstämning revidering av länsövergripande samverkansavtal Blekinge 2018 - 2020
Föredragande: Bodil Sundlöf
Avstämning av arbetet med revidering av länsövergripande samverkansavtal Blekinge 2018 – 2020 gjordes.
Arbetet pågår för avsnitten som rör barn och unga samt för personer med substansberoende.
Sammankallande för grupperna uppger att arbetet kräver längre tid och att det behövs en samordnare för att
foga samman samtliga synpunkter på de olika avsnitten till ett nytt avtal. Det är en fördel om en representant
från regionen och en från kommunerna kan samarbeta vid samordning och revidering av avtalet.
Vad gäller avsnittet vuxna med psykisk funktionsnedsättning är arbetet i Ronneby-Karlskrona är slutfört. Vad
gäller motsvarande arbete i västra Blekinge är läget oklart. Diskussion fördes även om habiliteringens
synpunkter har beaktats på avsnittet vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Gruppen enas om att
verksamhetschefen för habiliteringen ska skicka synpunkter till sammankallande för arbetet med avsnittet
vuxna med psykisk funktionsnedsättning i Öst och i Väst.
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att
tiden för revidering av länsövergripande samverkansavtal Blekinge 2018 – 2020
förlängs till verksamhetsgruppens möte i augusti
att
Heidi Svensson undersöker hur långt arbetet med avsnittet som rör vuxna med psykisk
funktionsnedsättning har kommit i västra Blekinge
att
Petra Nordberg lämnar synpunkter från habiliteringen på avsnittet vuxna med psykisk
funktionsnedsättning till sammankallande för Öst, Carina Söderholm, och till sammankallande
för väst, Karin Magnusson/Heidi Svensson
att
ordförande/sekreteraren får i uppdrag att undersöka möjligheten att få hjälp med att samordna
arbetet med revidering av det länsövergripande samverkansavtalet från enheten för kvalitet och utveckling
och från kommunerna

§18
Kartläggning av arbete med levnadsvanor och metodstöd för implementering
Föredragande: Anna Andersson, Ulrica Harris
BKC har gjort en kartläggning av vad som görs i verksamheterna kring levnadsvanor och tagit
fram ett metodstöd för implementering av nationella riktlinjer för levnadsvanor. I arbetet har
Funktionsstöd Ronneby kommun, LSS Karlshamns kommun, Funktionsstöd Karlskrona
kommun, Habiliteringen och Psykiatrin Region Blekinge deltagit. Implementeringsmodellen
som tagits fram bygger på PDSA och på Com-B-modellen (Kompetens, Motivation, Möjlighet
= Beteende). Arbetet visar att det saknas ett enhetligt sätt att arbeta med förbättringar och

5(8)

implementering och att metodstöd behövs. Arbetet visar också att det är en styrka att arbeta
tillsammans olika professioner och att det är allas ansvar att arbeta med levnadsvanor.
Verksamheter som önskar mer information om kartläggningen och metodstödet är välkomna att kontakta
Ulrica Harris och Anna Andersson vid BKC
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att

lägga informationen till protokollet

§19
Presentation kommunikationssamordnare psykisk hälsa
Föredragande: Sara Persson
Inom uppdrag psykisk hälsa har nu Sara Persson anställts som kommunikationssamordnare på
50% under två år. Resterande 50% arbetar Sara som kommunikatör inom Karlskrona
kommun. Sara håller nu på att sätta sig in i uppdrag psykisk hälsa samt alla de projekt som har
startats. Sara är också delaktig i att utveckla en webbplats för publicering av information om
uppdrag psykisk hälsa.
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att

lägga informationen till protokollet

§20
Utvärdering Lagen om samverkan i Blekinge
Föredragande: Venera Ujkani, Anna Andersson, Sandra Johansson
BKC har genomfört en utvärdering om Lagen om samverkan i Blekinge. Det övergripande syftet med
utvärderingen är att undersöka upplevelser och erfarenheter av utskrivningsprocessen utifrån
perspektiven patient, slutenvård, primärvård och kommunal vård och omsorg.

Utvärderingen visar att patienter i regel inte informeras om ett preliminärt utskrivningsdatum inom 24
timmar. Informationsbehovet skiljer sig även mellan patienter. Utskrivningsdatum uppdateras ofta vilket
påverkar patienter, personal inom kommunal vård och omsorg samt anhöriga och närstående. Det
förekommer även att patienter skrivs ut för tidigt från sjukhuset, innan kommunklar är satt. Ibland
förlängs även vårdtiden på begäran av den enskilde eller i väntan på att genomföra SIP på avdelningen
innan patienten skrivs ut. Dokumentationssystemet Prator upplevs ha ökat informationsöverföringen
mellan huvudmännen. Det är dock otydligt vilken typ av information som ska dokumenteras i systemet
samt när och hur regelbundet. Avslutningsvis, upplever informanterna att SIP planeringen är komplex
och svårgenomförlig. Detta beror på otydlighet avseende vem SIP är avsett för, vem som sammankallar
till SIP och vem/vilka aktörer som ska delta vid SIP och i vilket syfte. Det framkommer även otydlighet
avseende vad som förväntas av respektive huvudman när SIP genomförs i praktiken.
Processledaren för LOS framförde att det arbete med utskrivningsrutiner som har gjorts inom den somatiska
vården även behöver göras inom psykiatrin. Det saknas även statistik för SIP inom psykiatrin vilket försvårar
uppföljningen.
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Utvärderingen presenterades även för LSVO 2021-02-05 och LSVO beslutade då att rapporten ska
presenteras i verksamhetsgrupperna i samråd med processledare LOS för vidare analys och prioritering av
förbättringar.
Processledarna för LOS kan vara ett stöd för verksamhetsgruppen vid analys och prioritering av förbättringar.
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att
vid nästa möte med verksamhetsgruppen 2021-03-19 diskutera prioritering av
förbättringar av utskrivningsprocessen med utgångspunkt från rapporten Utvärderingen om
Lagen om samverkan
att
bjuda in processledarna för LOS att delta i diskussionen om prioritering av
förbättringar vid nästa möte

§21
Samordning av gemensam MI-utbildning
Föredragande: Mari Söderström
Mari Söderström informerar om att det nu finns förväntningar på att planeringen av den gemensamma MIutbildningen ska komma igång. Arbetet behöver dock samordnas från både regionens och kommunernas
sida. Diskussion fördes om den regionala och kommunala samordnaren för psykisk hälsa tillsammans med
samordningsgruppen skulle kunna ansvara för planering av den gemensamma MI-utbildningen.
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att
ordförande/sekreterare ges i uppdrag att undersöka om den regionala och kommunala samordnaren
för psykisk hälsa tillsammans med samordningsgruppen skulle kunna ansvara för planering av den
gemensamma MI-utbildningen.
§22
Föreläsning suicidprevention
Föredragande: Jacqueline Yates
Psykiatrikern Ulla-Karin Nyberg är sedan tidigare bokad till Olofström för en kvällsföreläsning
till allmänheten under psykiatriveckan. En möjlighet som diskuterats är att erbjuda
professionen i regionen och i samtliga kommuner samma föreläsning på eftermiddagen samma
dag. Kostnaden beräknas till ca 20 000 kr.
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att
ge Jacqueline Yates i uppdrag att avtala med Ulla-Karin Nyberg om en föreläsning för professionella i
anslutning till hennes föreläsning till allmänheten i Olofström under psykiatriveckan.

§23
Redovisning av lokala samverkansprojekt
Verksamhetsgruppen diskuterade hur de projekt som nu har beviljats stimulansbidrag från den
lokala samverkanspotten ska redovisas. Gruppen konstaterade att rutiner för detta saknas och
behöver utarbetas.
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Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att

ge samordningsgruppen i uppdrag att ta fram rutiner för projektredovisning

§24
Övrig information
LOS-resultat jan 2021
Sandra Johansson gick igenom det senaste resultatet för LOS i januari.
Fakturering länsgemensamma medel psykisk hälsa
LSVO beslutade 2021-02-05 att ge finansstrateg Christer Rosenquist vid Region Blekinge i uppdrag att från
SKR fakturera länsgemensamma stimulansbidrag inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021
uppgående till 12 741 096 kr för samtliga huvudmäns räkning.
Budgetförslag psykisk hälsa 2021
Samordningsgruppen arbetar med förslag till budget för 2021 års länsgemensamma stimulansbidrag.
Budgetförslaget kommer att presenteras på verksamhetsgruppens möte i mars månad.
Bildstöd för brukare inom LSS vaccinationer Covid-19
Information lämnades om bildstöd för brukare inom LSS vid vaccinationer mot Covid-19.
https://www.vgregion.se/ov/dart/fardigt-material/covid-19-viruset/
Vaccinationer utsatta grupper
Margareta Jansson informerade om att hon kontaktats om vaccinationer för utsatta grupper
såsom hemlösa, våldstutsatta m.fl. För planering av vaccination av dessa grupper använder
kommunerna sina vanliga kanaler såsom MAS och kommunal vaccinationssamordnare.
Definition av vårdplatser
Vid föregående möte med verksamhetsgruppen informerade projektledare Tina Olsson om sitt arbete med
vårdplatser. Hon behöver nu stöd av en representant från verksamhetsgruppen för att definiera vad en
vårdplats är. Lena Wilson-Ericsson erbjöd sig vara stöd till Tina Olsson.
att

lägga informationen till protokollet

Protokollet ska skickas till
Ledamöter
LSVO:s ledningsgrupp
Föredragande
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