
 
 

 
 

 

Samverkan Blekinge - Hälsa, vård, lärande och social 
välfärd 
 
Sammanträdesprotokoll Samverkansgrupp Vuxna 
2021-05-21 
  
Ärendeförteckning 
§1 Godkännande av föredragningslista  
§2 Föregående sammanträdesprotokoll  
§3 Val av justeringspersoner protokoll  
§4 Rapport tillsättning kommunal samordnare uppdrag psykisk hälsa 
§5 LSVOs beslut om budget uppdrag psykisk hälsa 2021 
§6 Nya och gamla projektansökningar 
§7 Arbetsgrupp Trygg och säker utskrivning psykiatri 
§8 Projektplan Sammanhållen vårdprocess personer med samsjuklighet och 
Samsjuklighetsutredningen 
§9 Rapport från LSVO utvärdering och revidering Tillnyktringsavtalet 
§10 Program och Projekt Processorientering i Region Blekinge och Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen 
§11 Mötesplanering hösten 2021 
§12 Övriga frågor 
 
   

 
   

Tid och plats: Fredagen den 21 maj 2021 kl. 13.00-15.30 via Teams 
 

   
Närvarande ledamöter: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valdemar Rusch, verksamhetschef, Karlshamns kommun 
Agneta Lindblom-Eriksson, verksamhetschef, Karlshamns 
kommun 
Margaretha Jansson, avdelningschef Karlskrona kommun 
Sylvia Eriksson-Jonasson, avdelningschef, Karlskrona 
kommun 
Helen Hagegren, verksamhetschef IFO, Olofströms kommun 
Göran Fridh, verksamhetschef IFO, Ronneby kommun 
Jessica Masmanidou, verksamhetschef, Funktionsstöd, 
Ronneby kommun 
Lena Wilson-Ericsson, verksamhetschef  
Funktionshinder/Socialpsykiatri, Sölvesborgs kommun 
Mari Söderström, verksamhetschef, Länsgemensam psykiatri, 
Region Blekinge 
Carina Söderholm, verksamhetschef, Vuxenpsykiatri, Region 
Blekinge 
Gerthi Persson, folkhälsostrateg, regionala arbetsgruppen för 
folkhälsa 
Ulrica Harris, FoU-strateg, FoU-enheten 
 

Frånvarande:  
 
 

Heidi Svensson, verksamhetschef, Vuxenpsykiatri, Region 
Blekinge 
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Övriga deltagare och 
föredragande:                              
   

Boris Svensson, verksamhetschef, primärvård, Region 
Blekinge 
 
 
 
Kristina Borén, regional samordnare, Uppdrag psykisk hälsa, §§4-6 
Bert Bengtsson, kommunal samordnare, Uppdrag psykisk hälsa, §§4-6 
Petra Nordberg, verksamhetschef, barn- och 
ungdomspsykiatri & habilitering, Region Blekinge §§8-9 
Patrik Håkansson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Olofströms 
kommun, §§8-9  
Fredrik Brockhagen, programledare Program Processorientering, Region 
Blekinge, §10 

  
Ordförande och 
sekreterare:                            

 
Bodil Sundlöf, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Blekinge 
 

 
 
 

 
Paragrafer:  

 
§1 - §12 
 

 

 
 
Underskrifter:  

  

 …………………………………………….. 
Bodil Sundlöf, ordförande och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
Justeras för Karlshamns kommun 
 
 
………………………………………….. 
Valdemar Rusch 
 
 
 
Justeras för Karlskrona kommun 
 
 
………………………………………….. 
Sylvia Eriksson-Jonasson 
 
 
Justeras för Olofströms kommun 
 
 
………………………………………….. 
Helen Hagegren 
 
 
Justeras för Ronneby kommun 
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………………………………………….. 
Jessica Masmanidou 
 
 
 
Justeras för Sölvesborgs kommun 
 
 
………………………………………….. 
Lena Wilson-Ericsson 
 
 
Justeras för Region Blekinge 
 
 
…………………………………………… 
Carina Söderholm 

  
 

 
 
§1 
Godkännande av föredragningslista  
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
  
att        godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista. 
 
 
§2  
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
    
att        godkänna för 2021-04-23 upprättat sammanträdesprotokoll för verksamhetsgrupp 
IFO/Psyk/Funktionshinder 
 
 
§3  
Val av justeringspersoner protokoll 
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
    
att        till justeringspersoner för protokoll för mötet 2021-05-21 välja  

• Valdemar Rusch, Karlshamns kommun 
• Sylvia Eriksson-Jonasson, Karlskrona kommun 
• Helen Hagegren, Olofström kommun 
• Jessica Masmanidou, Ronneby kommun 
• Lena Wilson-Ericsson, Sölvesborgs kommun 
• Carina Söderholm, Region Blekinge 
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§4  
Rapport tillsättning kommunal samordnare uppdrag psykisk hälsa 
 
Föredragande: Bodil Sundlöf, Bert Bengtsson  
 
Diskussion har förts med Bert Bengtsson, lokal samordnare för psykisk hälsa i Karlshamn, om uppdraget 
som kommunal samordnare för uppdrag psykisk hälsa. Alla detaljer kring förordnandet är inte klara men 
målsättningen är att nå en överenskommelse med tillträde så fort som möjligt.  
  
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att       lägga informationen till protokollet 
 
 
§5  
LSVOs beslut om budget uppdrag psykisk hälsa 2021 
 
Föredragande: Kristina Borén, Bert Bengtsson 
Kristina Borén redovisade LSVO:s beslut om budget för tillsatta tjänster inom uppdrag psykisk 
hälsa 2021. LSVO:s beslut överensstämmer i stort med det förslag som lämnades av 
verksamhetsgrupp IFO/Psyk/Funktionshinder. LSVO beslutade dock att justera budgeten till 
beräknade kostnader för projektledare samsjuklighet och kommunal samordnare. 
Redovisningen biläggs protokollet. 
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att        lägga informationen till protokollet 
   
  
§6  
Nya och gamla projektansökningar 
 
Nya projektansökningar 
Verksamheter som har samverkansidéer kan lämna in projektansökningar/idébeskrivningar till samordnarna 
för uppdrag psykisk hälsa. Samordnarna tar sedan kontakt för mer information och dialog.  
När LSVO beslutat om inriktning och struktur för arbetet med uppdrag psykisk hälsa tas inlämnade 
ansökningar/idéer upp för ställningstagande i de forum som bestämts. 
 
Gamla projektansökningar 
En del projekt som beviljades medel under 2020 saknar projektledare/ansvariga. Samordnarna kommer att ta 
kontakt med dessa verksamheter för att få namn på projektansvariga. 
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att       lägga informationen till handlingarna 
 
 
§7  
Arbetsgrupp Trygg och säker utskrivning psykiatri 
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Föredragande: Bodil Sundlöf 
En arbetsgrupp för Trygg och säker utskrivning med fokus på personer med koppling till 
psykiatrin behöver nu bildas. Utgångspunkten är det länsgemensamt framtagna ”Samverkan vid 
utskrivning – Blekingerutinerna” 

 
Arbetsgruppens syfte: 

• Lyfta fram det som fungerar bra  
• Kartlägga förbättringsområden 
• Arbeta fram förslag till lösningar 

 
Prioriterade förbättringsområden av utskrivningsprocessen är enligt beslut av 
verksamhetsgrupp IFO/Psyk/Funktionshinder att förtydliga SIP i LOS och SIP i öppenvården 
och att göra GAP-analys för att öka följsamheten till Blekingerutinerna.  
 
Representanter i arbetsgruppen bör främst vara verksamhetsnära funktioner enligt följande: 
 
Regionen 

• Psykiatrins slutenvård (avd 21 + 28) - namn klara 
• Psykiatrins öppenvård 

 
Kommunerna, t.ex. 

• Handläggare funktionsstöd 
• Sjuksköterska psykiatri 
• Enhetschef 
• Rehab 
• Skötare/motsvarande 

 
Tanken är att varje kommun ska vara representerad av en person, men helst med olika 
kompetensen från olika kommuner. Antal personer i arbetsgruppen blir därmed totalt ca 8 - 10 
personer. 
 
Representanter från psykiatrins slutenvård är utsedda medan representanter från psykiatrins 
öppenvård och från kommunerna behöver utses. Namn till arbetsgruppen rapporteras till 
processledare Mats Wennstig. 
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att       representanter från psykiatrins öppenvård och kommunerna rapporteras till 
processledare Mats Wennstig senast den 28/5 
 
 
§8  
Projektplan Sammanhållen vårdprocess samsjuklighet och 
Samsjuklighetsutredningen 

Projektledaren för ”Sammanhållen Vårdprocess för personer med Samsjuklighet” (SVS) redovisade en 
projektplan på verksamhetsgruppens möte 2021-04-23. Vid samma möte informerade Mari Söderström och 
Margareta Jansson om den statliga Samsjuklighetsutredningen som kommer att lämna förslag om 
samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser för personer med samsjuklighet. Förslagen i 
projektplanen och samsjuklighetsutredningen har i storutsträckning samma inriktning. Även handlingsplanen 
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som togs fram efter Länsdialog kring SKR:S handlingsplan missbruk och beroende 13-29 år, har förslag som 
ligger i linje med projektplanen och samsjuklighetsutredningen. 

Samverkansgrupp Vuxna delades upp i två grupper för att diskutera hur resultatet från projektplanen för en 
sammanhållen vårdprocess samsjuklighet kan tas tillvara och samordnas med den kommande 
samsjuklighetsutredningen. Grupperna diskuterade också om tillsättning av ny projektledare för den 
sammanhållna vårdprocessen ska senareläggas i avvaktan på samsjuklighetsutredningen och vad 
samverkansgruppen önskar redovisa för LSVO 2021-06-04. 
 
Samverkansgruppen kom fram till att den önskar arbeta vidare med de delar av projektplanen 
som ligger i linje med förslagen i samsjuklighetsutredningen och lyfte särskilt fram vikten av 
insatser för barn och unga. Samverkansgruppen önskar få ett uppdrag av LSVO att ta fram ett 
förslag till gemensam prioritering av insatserna i projektplanen med utgångspunkt från 
samsjuklighetsutredningen. 
 
Samverkansgruppen diskuterade också tillsättningen av ny projektledare för den sammanhållna 
vårdprocessen för samsjuklighet. Gruppen enades om att ny projektledare bör rekryteras för att 
kunna arbeta vidare med prioriterade insatser i projektplanen och för att kunna förbereda 
verksamheterna på den omställning som samsjuklighetsutredningen föreslår. Tjänsten bör 
placeras vid regionens utvecklingsavdelning och samarbeta med övriga medarbetare inom 
uppdrag psykisk hälsa.  
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att      föreslå LSVO att ge samverkansgrupp vuxna i uppdrag att till LSVO:s möte i september 
ta fram förslag till prioritering av insatserna i projektplanen med utgångspunkt från 
samsjuklighetsutredningen  
 
att       föreslå LSVO att rekrytering av ny projektledare inleds efter LSVO:s beslut om 
prioritering av insatserna i projektplanen i september 
 
att       samverkansgrupp vuxna tar fram förslag till prioritering av insatserna i projektplanen 
och annons för rekrytering av ny projektledare på samverkansgruppens möte i augusti.  
 
 
§9  
Rapport från LSVO om utvärdering och revidering av Tillnyktringsavtalet 
 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
Nuvarande Tillnyktringsavtal gäller till 2021-12-31 och en utvärdering av avtalet ska ske under våren 2021. 
Frågan om utvärdering och förlängning har lyfts till det interkommunala forumet men p.g.a. låg närvaro 
kunde detta inte behandlas.  
 
Kommunernas ledamöter i LSVO framförde önskemål om en liknande redovisning av kommunernas 
användning av tillnyktringsavtalet som regionen gjorde för 2019. LSVO:s ledningsgrupp beslutade 2021-05-07 
att områdeschef för Nära vård skulle ansvara för att ett underlag och redovisning för 2020 skickas ut inför 
LSVO 4 juni. 
 
Mari Söderström framförde att den önskade redovisningen är mycket tidskrävande då den bygger på manuell 
uppföljning och kan först presenteras på LSVOs möte i september.  
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Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att       presentera redovisning av kommunernas användning av tillnyktringsavtalet på 
samverkansgruppens möte i augusti och på LSVO:s möte i september 
 
 
§10  
Program och Projekt Processorientering i Region Blekinge och Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen 
 
Föredragande: Fredrik Brockhagen, Bodil Sundlöf 
Fredrik Brockhagen, programledare för Program Processorientering i Region Blekinge och Bodil Sundlöf, 
projektledare för Projekt Processorientering i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, gjorde en presentation av 
Region Blekinges och hälso- och sjukvårdens arbete med processorienterat arbetssätt och hur detta påverkar 
samverkan mellan region och kommun. Presentationen bifogas sammanträdesprotokollet. 
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att       lägga informationen till handlingarna 
 
 
§11  
Mötesplanering hösten 2021 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
Diskussion fördes om planering för höstens möten. Då vissa ledamöter ingår i både 
Samverkansgrupp Barn och unga och Samverkansgrupp Vuxna är det viktigt att gruppernas 
möten inte förläggs till samma dag och tid. Samverkansgrupp Barn och unga kommer att 
träffas andra fredagen i månaden.  
 
Gruppen enades om att hålla mötena med Samverkansgrupp Vuxna den fjärde fredagen i 
månaden kl 08.30-11.30.  
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att       ordförande/sekreteraren bjuder in till möten med Samverkansgrupp Vuxna enligt 
följande: 
 

• 2021-08-27 kl 08.30-11.30 
• 2021-09-24 kl 08.30-11.30 
• 2021-10-22 kl 08.30-11.30 
• 2021-11-26 kl 08.30-11.30 
• 2021-12-17 kl 08.30-11.30 

 
 
§12  
Övriga frågor 
 
Baselineenkät LSVOs ledningssystem 
För att ta reda på hur det nuvarande systemet för samverkan fungerar kommer samtliga ledamöter i LSVO 
och Verksamhetsgrupp IFO/Psyk/funktionhinder få en digital enkät. Enkäten har blivit något försenad men 
kommer skickas ut inom kort. 
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Folkhälsostrateg i Samverkansgrupp Vuxna 
Gerthi Persson, folkhälsostrateg i regionala arbetsgruppen för folkhälsa, informerade om att 
hon kommer påbörja ett nytt uppdrag som verksamhetschef i augusti och ersätts då av en 
annan folkhälsostrateg i Samverkansgrupp Vuxna.  
 
Justering av protokoll 
Justerade protokoll för verksamhetsgrupp IFO/Psyk/Funktionhinder har inte kommit in till sekreteraren för 
de senaste mötena. Tips lämnas om appen Nexus för digital signering av pdf-dokument. 
Sekreteraren undersöker om denna kan användas och återkommer med nya utskick av protokollen.  
 
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att       lägga informationen till handlingarna 
 
 
 

Protokollet ska skickas till 
Ledamöter 
LSVO 
Föredragande 
 


