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Justeras för Karlshamns kommun
…………………………………………..
Justeras för Karlskrona kommun
…………………………………………..
Justeras för Olofströms kommun
…………………………………………..
Justeras för Ronneby kommun
…………………………………………..
Justeras för Sölvesborgs kommun
…………………………………………..

Justeras för Region Blekinge
…………………………………………..

§ 13
Godkännande av föredragningslista
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att

godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista.

§ 14
Föregående mötesanteckningar
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att

godkänna för 2020-09-28 upprättat sammanträdesprotokoll
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§ 15
Val av justeringspersoner protokoll 2020-09-28
Föredragande: Bodil Sundlöf
Då verksamhetsgruppen nu har ansvar för och beslutar om fördelning av gemensamma
statsbidrag inom psykisk hälsa är det viktigt att besluten dokumenteras i ett mer formellt
sammanträdesprotokoll som justeras av beslutande samverkansparter.
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att
till justeringspersoner för protokoll för mötet 2020-09-28 välja Ulrica Månsson,
Karlshamns kommun, Annika Börjesson, Karlskrona kommun, Ingegerd Carlsson, Olofströms
kommun, Sofia Wildros, Ronneby kommun, Lena Wilson-Ericsson, Sölvesborgs kommun och
Mari Söderström, Region Blekinge
§ 16
Tillsättning av projektledare psykisk hälsa
Föredragande: Bodil Sundlöf
Det finns två intresserade vid BKC för uppdragen inom psykisk hälsa (regional samordnare 50%,
projektledare samsjuklighet 100%). Den nya hälso- och sjukvårdsdirektören har nu beslutat att även dessa
tjänster måste genomgå den extra prövning av tjänstetillsättningar som görs av hälso- och
sjukvårdsförvaltningens ledning. Förhoppningsvis kommer besked inom kort.
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att

lägga informationen till protokollet

§ 17
Revidering av samverkansavtal hälsoundersökningar barn
Föredragande: Bodil Sundlöf
Vid föregående möte med verksamhetsgruppen fattades beslut om att revidera
samverkansavtalet för hälsoundersökningar av barn. Ordförande fick i uppdrag att föreslå en
sammankallande från regionen och kommunerna ska delta med representanter från en liten, en
mellanstor och en stor kommun.
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att

utse folkhälsostrateg Carinas Andersson som sammankallande för arbetet

att
utse Helena Lithander från Karlskrona kommun och Gabriella Due Rietz från Sölvesborgs kommun
att representera en stor och en liten kommun
att
ge sammankallande i uppdrag att kontakta Karlshamns kommun för val av en tredje
kommunrepresentant (mellanstor kommun).
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§ 18
Beslut, dokumentation och utbetalning av samverkansmedel psykisk hälsa
Föredragande: Bodil Sundlöf
Verksamhetsgruppen diskuterade hur beslut, dokumentation och utbetalning av
samverkansmedel psykisk hälsa ska hanteras.
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att
gruppen är beslutsför om deltagare från tre kommuner och tre verksamheter från regionen är
närvarande
att
ersättare för ordinarie deltagare i verksamhetsgruppen har samma beslutsmandat som
ordinarie deltagare
att
besluten ska dokumenteras i sammanträdesprotokoll som justeras av mötesdeltagare
från respektive kommun och från regionen
att
fattade beslut kan tas upp till omprövning på begäran av samverkanspart
att
utbetalning till kommunerna och brukarorganisationen sker efter fakturering och att
utbetalning till regionen sker genom avkontering från angivna aktivitetskoder

§ 19
Ansökningar och beslut om medel ur samverkanspotten
Föredragande: Christoffer Olsson
Verksamhetsgruppen gick igenom förslag till beslut om utbetalning av tidigare godkända
ansökningar från Karlshamns kommun och fyra nya ansökningar enligt nedan:
•
•
•
•
•
•

Utbetalning av medel: Projekt Mötesplats Karlshamn
Utbetalning av medel: Projekt Samordnare i Karlshamns kommun – Region Blekinge
Ny ansökan: Projekt Återhämtningsguiden
Ny ansökan: Projekt Stärkt brukarmedverkan
Ny ansökan: Projekt Brukarmedverkan NSPH
Ny ansökan: Projekt Kommunikationssamordnare

Beslut fattades separat för varje projekt, se nedan:

Projekt Mötesplats Karlshamn
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att
bevilja 500 000 kr från statsbidrag ”Stärka samverkan” till Karlshamn kommun för
projektet ”Mötesplats Karlshamn” för perioden 2021 – 2022
att
bevilja 200 000 kr från statsbidrag ”Stärka samverkan” till psykiatrin i Region Blekinge för projektet
”Mötesplats Karlshamn” för perioden 2021 – 2022.
att
Karlshamn Kommun och Region Blekinge ska delredovisa projektet i december 2021 och
slutredovisa projektet i december 2022 till verksamhetsgruppen.
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att
utbetalning till Karlshamns kommun sker efter fakturering från kommunen och att utbetalning till
Region Blekinge sker genom avkontering från aktivitetskod 787.

Projekt Samordnare i Karlshamn kommun - Region Blekinge
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att

ge Karlshamns kommun i uppdrag att förankra projektet med ungdomsmottagningen

att

hänskjuta ärendet till nästa möte för beslut om utbetalning

Projekt Återhämtningsguiden
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar

att
bevilja 346 676 kr från statsbidrag ”Stärka samverkan” till psykiatrin i Region Blekinge för projektet:
”Implementering av Återhämtningsguiden” i samverkan med NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa)
för perioden 2021 – 2022.
att
Region Blekinge ska delredovisa projektet ”Implementeringen av
återhämtningsguiden” december 2021 och slutredovisa projektet december 2022 till
verksamhetsgruppen.
att

utbetalning till Region Blekinge sker genom avkontering från aktivitetskod 787.

Projekt Stärkt brukarmedverkan
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar

att
bevilja 500 000 kr från statsbidrag ”Brukarmedverkan” till Region Blekinge för projektet
”Brukarsamordnare psykiatri Region Blekinge 50%” för perioden 2020-01-01 till 2020-12-31
att

Region Blekinge ska slutredovisa projektet i januari 2021 till verksamhetsgruppen

att

bevilja 500 000 kr från statsbidrag ”Brukarmedverkan” till NSPH Blekinge för projektet ”Kommunal
brukarsamordnare 75%” för perioden 2020-01-01 till 2020-12-31

att

NSPH Blekinge ska slutredovisa projektet i januari 2021 till verksamhetsgruppen

att
utbetalning till NSPH sker efter fakturering från NSPH och att utbetalning till Region Blekinge sker
genom avkontering från aktivitetskod 265.
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Projekt Brukarmedverkan NSPH
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
bevilja 200 000 kr från statsbidrag ”Stärka samverkan” till NSPH Blekinge för projektet
att
”Kommunal brukarsamordnare 25%” för perioden 2020-01-01 till 2020-12-31. Utbetalning av lönemedel till
kommunal brukarsamordnare sker efter fakturering från NSPH.

att

bevilja 200 000 kr från statsbidrag ”Stärka samverkan” till NSPH Blekinge för
projektet ”Arvoden för brukarmedverkan” för perioden 2020-01-01 till 2020-12-31.
Utbetalning av arvoden för brukarmedverkan sker i efterskott genom fakturering av redovisade
kostnader från NSPH.

Projekt Kommunikationssamordnare
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar

att

bevilja maximalt 800 000 kr från statsbidrag ”Stärka samverkan” till Karlskrona kommun för
”Kommunikationssamordnare 50% i Överenskommelsen för psykisk hälsa” för perioden 2021 – 2022.

att
beloppet innefattar kostnader för tjänsteköp kommunikatör 50% och övriga kostnader
för kommunikationsinsatser (t.ex trycksaksproduktion, bildhantering, fotografering).
att

Karlskrona Kommun ska delredovisa projektet ”Kommunikationssamordnare 50% i
Överenskommelsen för psykisk hälsa” december 2021 och slutredovisa projektet december
2022 till verksamhetsgruppen.

att

utbetalning till Karlskrona kommun sker efter löpande fakturering av
redovisade/beräknade kostnader för kommunikationsinsatser för psykisk hälsa
§ 20
Kommande ansökningar om medel ur samverkanspotten
Föredragande: Christoffer Olsson
Christoffer informerade om att det finns fler ansökningar i kommunerna som kommer att lämnas in till nästa
möte med verksamhetsgruppen.
Christoffer redovisade också en budgetavstämning som visar att det finns medel kvar för
Samordnare samsjuklighet 100% (600 000:-), Regional samordnare UPH 50% (800 000:-),
Åtgärder pga. Covid-19 (200 000:-), Utbildningar (300 000:-) och Övrigt posterna (1 200 000:-).
Detta innebär att det finns medel kvar som kan omfördelas till fler projekt.
Diskussion fördes kring ytterligare projekt såsom:
- Gemensam MI-utbildning – Mari Söderström undersöker
- Covid 19 Utbildning i digitala möten – Agnes Lindeberg undersöker
Om de nya projekten kan realiseras görs ansökan på den blankett som tidigare skickats ut.
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För att vi ska hinna gå igenom ansökningarna och skriva beslutsförslag till mötet den 24 november behöver
ansökningarna skickas till bodil.sundlof@regionblekinge och Christoffer.Olsson@karlskrona.se senast
fredagen den 20 november.
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att

lägga informationen till protokollet

§ 21
Rapport från möte om psykisk hälsa med verksamhetsgrupp äldre/somatik
Föredragande: Christoffer Olsson
Christoffer informerade om att han har träffat verksamhetsgruppen äldre/somatik för att
informera om möjligheterna till ansökan om projektmedel från psykisk hälsa.
Verksamhetsgruppen hade fått del av andra statsbidrag för bl.a. Covid 19 och anmälde inga
önskemål om projektmedel just nu.
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att

lägga informationen till protokollet

§ 22
Nationell överenskommelse om psykisk hälsa 2021
Föredragande: Christoffer Olsson
Christoffer informerade om den nationella överenskommelsen om psykisk hälsa 2021. Satsningen som har
förhandlats fram är lik 2020 i både medel och inriktning. Regionen beräknas erhålla 12,5 miljoner,
kommunerna 4,5 miljoner och de länsgemensamma medlen beräknas till 12,8 miljoner under 2021.
Prioriterade områden:
• Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos befolkningen (folkhälsa)
• Effekter av Covid-19
• Suicidprevention
• Stärka specialistpsykiatrin
• Tillgänglighet BUP
• Första linjen
• Samsjuklighet
• Forskning
Nytt i denna överenskommelse är insatser inom folkhälsoområdet (första punkten). Kanske innebär den
behov av bredare satsningar och samarbete med folkhälsostrategerna i regionen och kommunerna.
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att

lägga informationen till protokollet

§23
Nationella vård och insatsprogram
Föredragande: Bodil Sundlöf
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De nationella vård- och insatsprogrammen för psykisk ohälsa ska öka användningen evidens- och
erfarenhetsbaserad kunskap i mötet mellan personal och individ. Genom att sammanställa och tillgängliggöra
olika kunskapsunderlag på en gemensam plats för både specialistpsykiatri, primärvård, socialtjänst och skola
ökar förutsättningarna för likvärdiga insatser utifrån en helhetssyn. Innehållet i vård-och insatsprogrammen
bygger på nationella riktlinjer och andra kunskapssammanställningar men är utformade för att möta behovet
av kunskap i eller inför mötet mellan personal och individ. De nationella vård- och insatsprogram arbetas
fram av en nationell arbetsgrupp (NAG) med deltagare från regioner och kommuner med spridning över
landet. Arbetet sker inom ramen för Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsa, en del av Nationellt
system för kunskapsstyrning.
Nationella vård- och insatsprogram finns inom områdena Adhd, Depression och ångestsyndrom, Schizofreni
och liknande tillstånd, Självskadebeteende och Skadligt bruk/missbruk och beroende, se
https://www.vardochinsats.se/
Verksamhetsgruppen diskuterade hur väl kända programmen är i Blekinge och flera
mötesdeltagare uttryckte att kännedomen var liten. Diskussion fördes om möjligheten att gå
igenom vård- och insatsprogrammen i samband med revideringen av det länsövergripande
samverkansavtalet för att identifiera viktiga samverkansområden. Diskussion fördes även om
att skjuta fram arbetet med att färdigställa revideringen av samverkansavtalet till
verksamhetsgruppens möte i januari.
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att
ta del av vård- och insatsprogrammen vid arbetet med revidering av det länsövergripande
samverkansavtalet
att
beakta viktiga samverkansområden som beskrivs i vård- och insatsprogrammen och överväga om
dessa bör ingå i det länsövergripande samverkansavtalet
att
revideringen av samverkansavtalet stäms av på verksamhetsgruppens möte den 18 december och att
revideringen färdigställs på verksamhetsgruppens möte i januari.
§24
Information/avstämning
Utbildning suicidprevention

Föredragande: Jacqueline Yates
Jacqueline informerade om utbildningssatsningar inom suicidprevention.
Broschyren ”Våga tala om psykisk ohälsa”
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/20196-27.pdf riktad mot äldre och närstående till äldre. Jacqueline föreslog att den skulle skickas ut
till alla hushåll i Blekinge, men efter har hört sig för med Socialstyrelsen har planerna ändrats.
Deras intension är att den ska delas ut av personal inom vård och omsorg eftersom den väcker
frågor och tankar som kan behöva följas upp. Den är tänkt att delas ut på till exempel
vårdcentraler eller möten inom sociala omsorgen. Finns den ute på vårdcentraler, sociala
omsorgen?
Utbildning för s k blåljuspersonal planeras för ambulansen i öst och väst, somatiska akuten
och räddningstjänsten i öst och väst. Det handlar om AOSP instruktörsutbildning,
https://ki.se/nasp/akut-omhandertagande-av-sjalvmordsnara-person-aosp och har principen
”utbilda instruktörer som utbildar vidare”. För att ha behörighet till denna krävs en
förberedande utbildning och då är MHFA ett godkänt alternativ. I Blekinge finns utbildade
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instruktörer som kan hålla i den, så den kommer att hållas på plats i länet. Datum för MHFA
från utbildarna kommer samt inbjudan. Gällande AOSP instruktörsutbildning så är planen att
lärare kommer hit och utbildar. Vi siktar på februari 2021. Kan finnas platser till andra
verksamheter. Finns önskemål?
Jacqueline berättade också att hon har tankar på en föreläsning i bemötande av personer med
självskadeproblematik, viktigt i detta förebyggande arbete. Det finns särskilt utbildad personal
inom psykiatrin som hållit bemötande utbildningar för psykiatripersonal. De har gett
föreläsningar för IVA personal på deras APT som varit uppskattat. Föreläsningen var
”skräddarsydd” efter deras behov som de förmedlat. Blåljuspersonalen är mycket intresserade
av att få ta del av någon föreläsning i ämnet. Har endast påbörjat en dialog med
utbildningspersonalen i psykiatrin än så länge.
Seminarium kring placerade barns hälsa

Den 16 november anordnar SKR ett kostnadsfritt seminarium kring placerade barns hälsa.
Detta seminiarum är bra att ta del för dem som ska delta i revidering av samverkansavtal hälsoundersökningar
för barn, se §17 i detta protokoll. Anmälan senast den 13 november via
https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/placeradebarnshalsa.34684.html
Verksamhetsgrupp IFO/psyk/funktionshinder beslutar
att
ge Jacqueline Yates i uppdrag att informera verksamhetsgruppen äldre/somatik om
broschyren ”Våga tala om psykisk ohälsa” och diskutera hur den kan distribueras till
vårdcentraler och kommunernas äldreomsorg
att

i övrigt lägga informationen till protokollet

§25
Mötestider 2021
Ledamöterna i regionchefsgruppen har diskuterat lämplig dag och tid för möten med LSVO.
Regionchefsgruppen har meddelat att de anser att fredag eftermiddag är en lämplig dag och tid för att
samverkansmötena inte ska sammanfalla med andra viktiga ledningsmöten.
Verksamhetsgruppen diskuterade vilka mötestider som skulle möjliggöra ökad närvaro på mötena.
Verksamhetsgrupp IFO/psyk/funktionshinder beslutar
att

ge ordförande i uppdrag att till nästa möte föreslå mötestider för 2021

att

mötestiderna ska vara på fredagar kl. 13.00-15.30

§26
Mötesdokumentation på Region Blekinges vårdgivarwebb
Björn Petersson tog upp frågan om möjligheten att publicera mötesanteckningar från lokala
styr- och arbetsgrupper under Vårdsamverkan på Region Blekinge vårdgivarwebb, se
https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/vardsamverkan.html
Verksamhetsgrupp IFO/psyk/funktionshinder beslutar
att ordförande bjuder in Björn Petersson till digitalt möte för att inhämta idéer om struktur för
mötesdokumentation på vårdgivarwebben
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§27
Ny representant i verksamhetsgruppen
Jessica Masmanidou ersätter fr.o.m. nästa möte Jörgen Nilsson från Funktionsstöd, Ronneby kommun.
Verksamhetsgrupp IFO/psyk/funktionshinder beslutar
att

lägga informationen till protokollet

Protokollet ska skickas till
Diariet
Ledamöter
LSVO:s ledningsgrupp
Föredragande
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