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Justeras för länets kommuner

…………………………………………..
Helen Ahlberg

Justeras för Region Blekinge

…………………………………………..
Linda Håkansson

§ 70
Godkännande av föredragningslista
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att

godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista

§ 71
Val av justeringspersoner protokoll
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att

till justeringspersoner för protokoll för mötet 2022-03-11 välja
Helen Ahlberg, Karlshamn kommun
Linda Håkansson, Region Blekinge

§ 72
Föregående sammanträdesprotokoll 2022-02-11
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att
godkänna för 2022-02-11 upprättat sammanträdesprotokoll för
Samverkansgrupp Barn och Unga

§73
Hälsoundersökning av placerade barn
Föredragande: Helene Sjöblom Andersson
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Den 25 oktober 2021 bjöd SKR och Blekinges FoU in till en länsdialog om placerade
barns hälsa och hälsoundersökningar i Blekinge. På dagens möte presenterade Helene
delar från SKR:s presentation och FoUs kartläggning.
Forskning visar att placerade barn har radikalt fler hälsoproblem än andra barn, det
gäller fysisk hälsa (inklusive tandhälsa), psykisk hälsa och vaccinationsgrad. Dessa barn
och unga har påtagligt fler problem över en livstid och placering verkar inte
kompensera för hälsoproblemen.
Det finnas tre olika typer av hälsoundersökningar:
• Hälsoundersökning enligt lag 2017:209 (med föreskrift HSLF-FS 2019:19)
o en medicinsk bedömning av behovet av hälso- och sjukvård samt
tandvård
o hur socialnämnden ska verka för att barnet eller den unge ska få sitt
behov av hälso- och sjukvård och tandvård tillgodosett
o hälso- och sjukvårdens och tandvårdens fortsatta kontakt med barnet
eller den unge
•

Läkarundersökning enligt 32 § LVU
o att identifiera sjukdom, skada eller funktionsnedsättning som kan ha
betydelse för behovet av vård enligt LVU och för planering av vården

•

för asylsökande enligt lag 2008:344
o uppmärksamma eventuell ohälsa och behov av smittskyddsåtgärder,
samt för att informera om möjligheten att få del av hälso- och sjukvård
och tandvård

Ett och samma barn kan behöva alla tre undersökningarna.
SKR:s förslag på åtgärder för att öka antalet och kvalitén av hälsoundersökningar
➢Kunskapshöjande insatser om regelverk och behov
➢Praktiska rutiner i form av hälsokort, checklistor och liknande inklusive tydlig
ansvarsfördelning både internt och externt
➢Systematiskt följa upp andelen placerade barn som hälsoundersöks från ledningsnivå
➢Fortsatt samverkan mellan kommuner och regioner för att hitta lokala vägar framåt
FoU Blekinges studie 2021 - Placerade barns hälsa, bygger på två enkätundersökningar;
• Socialsekreterare/barnhandläggares kunskap, erfarenhet och uppfattning om
hälsoavtalet, och om verksamhetens rutiner samt om behov av kunskap
• Placerade barns hälsa utifrån tand- och hälsoundersökning. Barnhandläggare i
kommunerna har svarat utifrån pågående ärenden.
Studiens resultat kommer att sammanställas i en rapport som kommer att släppas
innan sommaren. Kontakta Helene om det finns önskemål om att få veta mer om
resultatet från studien. Hela Helenes presentationen av studien finns bifogad med
protokollet.
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Lagändring och ”nya” föreskrifter gör att ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten
och regionen har ändrats. Revidering av det länsgemensamma samverkansdokument
pågår, till dess att den är färdig används befintligt samverkansdokument, se länk.
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att

lägga informationen till protokollet

§74
Behov av eventuellt avtal med vårdcentral/ Region gällande CDT och PETH tester
Föredragande: Helen Ahlberg
I Karlshamn har socialtjänsten upplevt problem när de bett en vårdcentral om hjälp
med provtagning avseende alkoholmarkörer. Det brukar fungera bra men nu har
socialtjänsten fått besked att det inte går att någon utifrån ”ordinerar” dessa prover, att
det måste skötas av läkare. Det stämmer att en läkare måste stå som ”ansvarig” men
vårdcentralen har ingen anledning att ifrågasätta det om socialtjänsten bedömer att
behov av provtagning finns. Inga rutiner är förändrade, övriga kommuner känner inte
igen problemet. Problemet tas upp med berörd vårdcentral.
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att
om problem uppkommer igen får ärendet tas upp och primärvården får skapa
särskilda rutiner för provtagning avseende alkoholmarkörer.

§75
Hur mår barnen i länet?
Föredragande: Linda Håkansson, Cecilia Klyft Frih och Tina Pålsson
Barnhälsovårdens årsrapport 2021, aktuell statistik från tandvården gällande barns och ungas
tandhälsa samt onlinedata från EMQ presenterades.
•

Utifrån barnhälsovårdsrapporten betonas särskilt följande hälsoutmaningar:
Passiv tobaksrök, tandhälsan hos 3–6 åringar, stillasittande, förekomst av övervikt och
fetma.

•

Utifrån tandvårdens statistik kan konstateras att det är färre barn och unga i Blekinge, i
åldrarna 3, 6,12 och 19 år som är kariesfria än snittet i riket.

•

Utifrån EMQ ser vi bland annat att mer än var femte elev i årskurs 4 har övervikt eller fetma,
att 52 % av gymnasielever årskurs 1, inte lever upp till WHO:s rekommendationer om fysisk
aktivitet. Samt att länets elever i årskurs 8 har uppgett att de har upplevt mycket eller ganska
mycket stress om de tänker på de sista tre månaderna.
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Det som framkom från samtliga presentationer är att det ser olika ut i länet och att det skiljer sig
mellan könen, ibland är det mycket stora skillnader. Det är folkhälsoproblem som kan förebyggas
och genom samverkan och samarbete kan hälsosamma levnadsvanor för en god och jämlik hälsa
främjas. Informationen är viktigt underlag för det fortsatta arbetet på samverkansgruppens
utvecklingsdag den 7 april och i det fortsatta samverkansarbetet.

Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att
att

lägga informationen till protokollet
ta med informationen som underlag i det fortsatta samverkansarbetet

§76
Uppdrag psykisk hälsa (UPH)
Föredragande: Tommy Persson
UPH:s redovisning till SKR, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten har gjorts för 2021.
Nu pågår det ett arbete med att skapa en helhetsbild över insatser som görs och vilka
utfall man ser för de olika målgrupperna samt uppföljning och revidering av befintlig
handlingsplan.
Pågående rekryteringar inom ramen för UPH;
• Kommunikatör - intervjuer på gång
• Kommunal länssamordnare - annons ute till den 18 mars
• Regional länssamordnare – börjar sin tjänst den 1 april
• Processledare för "sammanhållen vårdprocess för barn och unga vuxna (13–29
år) med substansberoende och psykisk ohälsa" – annons ute till den 20 mars
SIP
Utifrån beslut från Barn och ungas samverkansmöte den 11 november 2021 (§37) håller
en arbetsgrupp på att bereda förslag för hur en länsövergripande SIP-samordning
gällande barn och ungas skulle kunna se ut, med beaktan av kommunernas pågående
arbete med SIP-samordnare i länet, dess likheter och skillnader samt styrkor och
svagheter. Ett antal workshops har genomförts, nästa steg är en sammanställning av
problemformuleringen utifrån det kommer ett förslag tas fram och presenteras.
Underlaget Idé till färdig satsning har tagits fram utifrån strukturen för UPH som LSVO
beslutade i juni 2021. De gemensamma stimulansmedlen ska leda till ökad samverkan
mellan kommuner, region och civilsamhället och med ett tydligt brukarperspektiv för
att motverka psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa genom långsiktigt och hållbart
utvecklingsarbete. Stimulansmedlen ska inte användas till ordinarie verksamhetens
drift, utan syftet är att det ska vara en hjälp för att testa nya arbetssätt och metoder
genom ett proaktivt perspektiv.
Framtaget underlag ger en beskrivning av processen, från idé till färdig satsning.
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Ett underlag för idébeskrivning inför ansökan om medel ur samverkanspotten finns
också framtaget. De båda underlagen/dokumenten är bifogade till protokollet.
På grund av vakanta tjänster inom Uppdrag psykisk hälsa (UPH) sker inte återkoppling
av inkomna ansökningar som planerat.
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att
efterfråga en tydlighet i ansökningsförfarandet, hur och nära återkoppling sker
när ansökningar görs. Återkoppling från samordnarna för Uppdrag psykisk hälsa önskas
på kommande samverkansmöte.
att

lägga informationen till protokollet

§ 77
CAN enkäten

Föredragande: Sanna Sommér
Regionchefsgruppen har beslutat att införa länsövergripande drogvaneundersökning
(elever i årskurs 9 och gymnasiet år 2) vart fjärde år med uppstart 2022. Undersökningen
finansieras gemensamt mellan kommunerna och regionen. Undersökningen genomförs
tidig vår 2022. En regional rapport kommer innan sommaren, färdig rapport med
nationell jämförelse kommer först i slutet av. Mer information om CAN:s nationella
skolundersökning, se länk.
Kompetenshöjande insatser som genomförs för länet under 2022:
• 2 maj Uppstartsträff gym gällande 100% Ren hårdträning
• 11 maj Nationell utbildning Tryggare Skola- lokala aktörer
• 12–13 maj Spindelklubben
• 31 maj Narkotikakonferensen
• V 39 Dopingveckan- konferens. Aktiviteter gym
• 6 september Temadag samsjuklighet
• 9 september Upptäckt och samverkan kring barn och unga i risk
• 6–7 oktober Spindelklubben
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att

lägga informationen till protokollet

§78
Tidiga samordnade insatser för barn (TSI)
Föredragande: Helene Sjöblom Andersson
Beredningsgruppen för TSI-arbetet har träffats digitalt två gånger sedan uppstarten.
Möten för året är inplanerade samt även ett första möte med styrgruppen.
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Inledningsvis kommer beredningsgruppen arbeta med att ta fram förslag på
konkretisering av projektplanen samt ta fram ett förslag på tema och innehåll för
konferensen till hösten. Förslagen kommer sedan att presenteras för
samverkansgruppen som ansvarar för det regionala utvecklingsarbetet Sömlösa och
tidigt samordnade insatser för barn.
Förslag på datum för konferensen är den 16 och 17 november, planen är att det ska bli
en heldagskonferens. Målsättningen är att en Save the dateinbjudan kommer att
skickas ut i maj-juni.
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att
ta informationen till protokollet
att
samverkansgruppens representanter undersöker/stämmer av så att det inte är
någon stor konferens inbokad den 16 eller 17 november, återkoppling till Helene eller
Carina senast den 31 mars.

§79
Information; Utvecklingsdagen den 7 april, Länsdialog Strategi för hälsa den 6 maj
Föredragande: Carina Andersson
Utvecklingsdagen den 7 april – syftet med utvecklingsdagen är att träffas, lära känna varandra lite
mer och bryta ner LSVO:s verksamhetsplan (som kommer att bli klar innan dess) till en
handlingsplan för samverkansgruppen under 2022–2023. Utvecklingsdagen kommer att hållas på
Bräkne-Hoby folkhögskola, lokaler och mat är beställt, kostnaden kommer att bli ungefär 250
kronor per person, faktura kommer att skicka ut till var och en så som det brukar det fungera inom
LSVO.
Länsdialog Strategi för hälsa den 6 maj – tidigare information har varit att samtliga representanter
från samverkansgrupperna barn och unga, vuxna och äldre, skulle bjudas in, det är nu ändrat.
Sändlistan till inbjudna har tagits fram av folkhälsostrateger i kommunerna tillsammans med
LSVO:s arbetsgrupp. Samtliga samverkansgrupper kommer att vara representerade. Totalt är
ungefär 250 personer inbjudan.

§ 80
Övrigt
BUP
Föredragande: Petra Nordberg
BUP har under en längre tid haft långa väntetider och köer till ett första besök,
behandling och utredning. Kastanjevillan som är BUP:s heldygnsvårdsavdelning, har
haft en överbeläggning sedan i början av 2021. Detta har blivit ohållbart både ur ett
patientsäkerhetsperspektiv och ett arbetsmiljöperspektiv för medarbetarna. From den
4/3 har därför BUP:s heldygnsvård flyttat från Kastanjevillan till Byggnad
24.(ätstörningsenhetens lokal och bredvid beroendeavdelningen.)
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BUP ställer om vård utifrån det ökade söktrycket som leder till köer. Mellanvård skapas
i Karlskrona för att kunna möta upp barn tidigt; ge tidiga intensiva insatser på individ,
familj och gruppnivå samt dagbehandling till familjer där barnet eller ungdomen har en
ätstörning. Mellanvården öppnar också upp till ökad samverkan med angränsande
verksamheter inom regionen och kommunerna. Det pågår nu en rekrytering av nya
medarbetare.
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att

ta informationen till protokollet

Protokollet ska skickas till
Ledamöter
Föredragande
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