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Mötesanteckningar möte med verksamhetsgrupp
IFO/psyk/funktionshinder
Datum:

Tid:

Plats:

2020-02-25

13.00-16.00

Eringsbodasalen, Stadshuset Ronneby

Anmälda/närvarande: Per Theorin, Lena Wilson-Eriksson, Margareta Jansson, Sylvia Eriksson-Jonasson,
Ulrica Månsson, Björn Petersson, Sofia Wildros, Carina Söderholm, Mari Söderström, Petra Nordberg,
Mats Wennstig, Tommy Persson, Bodil Sundlöf
Anmält förhinder: Valdemar Rusch, Agneta Lindblom-Eriksson, Ingegerd Carlsson, Petra Gagner, Helen
Hagegren, Anita Sjödahl, Göran Fridh

1.

Välkommen och anmälan av övriga frågor

2.

Föregående mötesanteckningar 2019-12-10

Bodil Sundlöf hälsade välkommen till dagens möte och mötesdeltagarna presenterade sig. Som övriga
frågor anmäldes dokumentation på vårdgivarwebben och avvikelse om dyslexiutredning från Olofström.

Föregående mötesanteckningar gicks igenom och godkändes.
Punkt 2: Region Blekinge återkommer med förslag till ersättare för Lotta Bolwede i SKR:s nätverk för
funktionshinder.
Punkt 5: Margareta Jansson informerade om den kommande länsdialogen om missbruk och beroende
tillsammans med SKR den 26 mars. Inbjudan skickas ut med mötesanteckningarna. Arrangörerna ser gärna
att representanter utses från beroendevård inom regionen, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, primärvård,
polismyndigheten, kommunernas socialtjänst, individ- och familjeomsorg, funktionshinderomsorg, elevhälsa,
folkhälsosamordnare.

3.

Projektplan LOS i Blekinge

4.

Synpunkter på Kartläggning & Handlingsplan för brukarmedverkan i kommunerna

Mats Wennstig föredrog projektplanen för LOS i Blekinge. Bodil informerade om att arbetet med LOS
kommer att inkluderas i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen projekt för processorientering vilket innebär
att processledare och lokala processteam kommer få utbildning och metodstöd via projektet.
Diskussion fördes om vikten av att fortsätta arbetet med SIP och att hitta system för digital uppföljning av
SIP då uppföljningen idag sker via pinnstatistik. Gruppen hade i övriga inga synpunkter på planen.

Tommy Persson fanns tillgänglig för frågor och diskussion på mötet. Diskussion fördes om möjligheter
till samordning av den kommunala handlingsplanen med den regionala och den gemensamma som har
tagits fram inom ramen för uppdrag psykisk hälsa. Flera kommunrepresentanter tyckte dock att det finns
fördelar med en separat kommunal handlingsplan som tydligt visar på kommunernas ansvar.
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Beslut fattades att i handlingsplanen förändra texten om att ”starta upp träffpunkter” till att ”undersöka
möjligheten att starta träffpunkter” i kommuner där det inte finns idag. Med denna förändring godkändes
handlingsplanen.

5.

Handlingsplan för ökad brukarmedverkan och ökat brukarinflytande Nära vård

Anita Sjödahl har tagit fram ett förslag till handlingsplan för ökad brukarmedverkan och ökat
brukarinflytande inom Region Blekinge Nära vård 2020 - 2021. Gruppen ombads lämna synpunkter på
planen inför beslut i regionens ledningsgrupp för Nära vård. Diskussion fördes om aktiviteter inom
området gällande barn och unga. I planen finns en aktivitet avs brukarmedverkan inom BUP. Denna
punkt behöver förtydligas och dialog föras med BUP före beslut fattas.
6.
Uppdrag psykisk hälsa, Analys och resultat 2019 Handlingsplan 2020
Analysgruppen har genomfört analys och redovisat resultat för 2019 och föreslagit en handlingsplan för
2020 som ska tas upp för beslut i LSVO:s ledningsgrupp vid mötet den 6/3.
Verksamhetsgruppen ombads lämna synpunkter på handlingsplanen innan den beslutas av LSVO:s
ledningsgrupp. Verksamhetsgruppen önskar att ledningsgruppen beslutar att aktiviteten ”Arrangera en
workshop, med brukarmedverkan för tillskapande av framtida beroendecenter (mini Maria)” kompletteras
med en ansvarig från kommunerna.

7.

RSS kvinnofridssatsning utvecklingsledare 2020

8.

Planering av verksamhetsgruppens uppdrag

Birgitta Nilsson vid BKC övertog frågan om utvecklingsledare till RSS kvinnofridssatsning efter Maj-Lis
Olsson. Birgitta har inför dagens möte informerat om att det preliminärt kanske finns en utvecklingsledare
från april/maj. Efter mötet den 25/2 meddelade Brigitta att det är klart med utvecklingsledare för RSS
kvinnofridssatsning 2020.

Uppdrag från LSVO:s ledningsgrupp att ta fram förslag till sammanhållen vårdprocess för region och kommuner rörande
invånare med allvarligt missbruk och samtidig psykisk sjuklighet.
Diskussion fördes om att begära medel hos LSVO:s ledningsgrupp till en process/projektledare för att
leda arbetet med att ta fram förslag till sammanhållen vårdprocess för invånare med allvarligt missbruk
och samtidig psykisk sjuklighet. Verksamhetsgruppen enades om att skriva ett förslag till begäran som ska
tas upp för godkännande på nästa möte den 24/3. Margareta Jansson erbjöd sig att göra ett utkast och
skicka till berörda i verksamhetsgruppen för synpunkter/komplettering (på mötet nämndes bl.a. Mari
Söderström, Petra Nordlund, Per Theorin). Dokumentet skickas sedan till Bodil för utskick till hela
verksamhetsgruppen inför mötet den 24/3.
Revidering av Länsövergripande samverkansavtal Blekinge 2018 – 2020
Frågan tas upp på nästa möte.
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9.

Övriga frågor

Mötestider 2020
Verksamhetsgruppen beslutade att behålla de bokade mötestiderna för våren. Mötestider för
hösten ska förläggas till måndagar eller fredagar varierande för- och eftermiddagar.
LOS resultat jan 2020
LOS-resultat för januari månad hade skickats ut för kännedom. Diskussion fördes om att antalet
utskrivningar för psykiatrin är lågt.
Avvikelse dyslexi
Utbildningschef Patrik Håkansson i Olofströms kommun har lämnat in en avvikelse om att
Region Blekinge nekat att utföra en dyslexiutredning. En vårdnadshavare har varit i kontakt med
utbildningschefen angående utredning av dyslexi, vilket blivit aktuellt då dottern vill göra
högskoleprovet. Vårdnadshavaren vände sig först till Verksamhetschefen för elevhälsan i
Olofström. Verksamhetschefen hänvisade till Logopedmottagningen, då det i samverkansavtalet
står: ”Logopedmottagningen, öronkliniken vid Blekingesjukhuset tar emot för bedömning och eventuell utredning avseende
språkstörningar och dyslexi.” Vårdnadshavaren ska, enligt egen utsago, ha varit i kontakt med
Logopedmottagningen som ska ha svarat att de inte gör några dyslexiutredningar innan eleven
har slutat i skolan. De hänvisade till privata alternativ. I avtalet är det inte reglerat om man går i
skolan eller inte.
Bodil kontaktar logopedmottagningen och Maj-Lis Olsson för att undersöka hur samarbetsavtalet
ska tolkas och rapporterar därefter tillbaka till utbildningschefen och verksamhetsgruppen.
Dokumentation vårdgivarwebben
Björn Petersson frågade om det skulle vara möjligt att publicera de lokala samverkansgruppernas
mötesdokumentation på regionens vårdgivarwebb. Mats Wennstig visade hur vårdgivarwebben
fungerar och berättade att ett utvecklingsarbete med sidan påbörjats. De som önskar att
samverkansdokument förs in på vårdgivarwebben ombeds kontakta Mats Wennstig eller Bodil
Sundlöf.
Kommundialog om alkohol, narkotika och tobakssituationen i Blekinges kommuner
Informationen lämnades skriftligt med möteshandlingarna.

Vid mötesanteckningarna
Bodil Sundlöf
Hälso- och sjukvårdsstrateg

