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Valdemar Rusch, verksamhetschef, Karlshamns kommun 
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Ordförande och 
sekreterare:                            

 
 
 
Bodil Sundlöf, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Blekinge 
 

 
 
 

 
Paragrafer:  

 
§13 - §21 
 

 

 
 
Underskrifter:  

  

 …………………………………………….. 
Bodil Sundlöf, ordförande och sekreterare 
 
 
 
 
 
Justeras för kommunerna i Blekinge 
 
 
………………………………………….. 
Jessica Masmanidou 
 
 
 
Justeras för Region Blekinge 
 
 
………………………………………….. 
Heidi Svensson 
 
 
 
 

  
 

 
§13 
Godkännande av föredragningslista  
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
  
att        godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista 
 
 
§14  
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
    
att        godkänna för 2021-05-21 upprättat sammanträdesprotokoll  
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§15  
Val av justeringspersoner protokoll 
 
Diskussion fördes om en förändring av rutinen för justering av protokoll. Förlag lämnades att om inga beslut 
om pengar fattas, justeras protokollet av en ledamot för länets kommuner och av en ledamot för region 
Blekinge. 
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att       om inga beslut om pengar fattas, justeras protokollen av en ledamot för länets kommuner och av en 
ledamot för Region Blekinge. 
   
att        till justeringspersoner för protokoll för mötet 2021-06-18 välja Jessica Masmanidou för 
länets kommuner och Heidi Svensson för Region Blekinge 

 
 
§16 
Frågeställning kring revidering av länsövergripande samverkansavtal 
 
Föredragande: Bodil Sundlöf, Sofia Wildros 
Efter sammanställning av synpunkter från de tre arbetsgrupperna och efter genomgång av andra regioners 
struktur på samverkansdokument, har ett antal frågeställningar aktualiserats kring revideringen av 
samverkansavtalet. 

 
Övergripande eller detaljerad 
Diskussion fördes om överenskommelsen ska vara övergripande eller detaljerad, om 
huvudmännens ansvar ska preciseras utifrån organisationsnivå eller verksamhetsnivå, om den 
ska innehålla detaljerade rutiner och processbeskrivningar.  
Gruppen enades om att överenskommelsen ska vara på övergripande nivå men innehålla krav 
på att detaljerade samverkansdokument, som t.ex. kommunvisa överenskommelser, rutiner och 
processbeskrivningar, ska utarbetas inom samverkansområden där behov finns.  
Vidare bör framtagande av detaljerade dokument anges som ett generellt utvecklingsområde i 
överenskommelsen. 
 
Utvecklingsområden 
I andra regioners samverkansöverenskommelser beskrivs utvecklingsområden inom 
samverkan. Gruppen enades om att utvecklingsområden bör beskrivas både för de olika 
ansvarsområdena och generellt för samverkan i den nya överenskommelsen. 

 
Rutin för avvikelser och tvister 
Diskussion fördes om att det i nuvarande avtal saknas rutiner för avvikelser och tvister. 
Gruppen enades om att inkludera förslag till enkla rutiner för avvikelser och tvister samt att 
framtagande av rutiner preciseras som utvecklingsområden i den nya överenskommelsen. 
 
Giltighetstid 
Nuvarande samverkansavtal hade en giltighetstid på två år. Diskussion fördes om lämplig giltighetstid för den 
nya överenskommelsen. Gruppen enades om att lämplig giltighetstid bör vara fem år med regelbundna 
uppföljningar. 

 
Struktur/rubriker i en ny överenskommelse 
Efter jämförelse mellan tidigare avtal och andra regioners överenskommelser har ett förslag till 
struktur tagits fram, som är en mix av den gamla avtalsstrukturen och strukturens i en annan  



 

  4(6) 

 
 
regions överenskommelse. Gruppen enades om att ge samordnarna för revideringen i uppdrag 
att arbeta vidare med förslaget till struktur. 

 
Layout överenskommelse 
Diskussion fördes om layout på överenskommelsen, om att den ska vara lätt att läsa, förstå och 
söka i och se attraktiv ut. Hjälp med layout har beviljats av regionens enhet för kvalitet och 
utveckling och gruppen enades om att ge kommunikatören stort mandat att utforma en bra 
layout. 
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att       ge samordnarna för revidering av samverkansavtalet i uppdrag att arbeta vidare med 
överenskommelsen i enlighet med gruppens ställningstagande ovan 
 
att        samordnarna för revideringen skickar ett utkast till ny överenskommelse på remiss till 
samverkansgrupp Barn och unga och Vuxna efter semestrarna 
 
 
§17 
Behovsinventering VIP adhd 
 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
I februari lanserades vård- och insatsprogrammet för adhd (VIP adhd), framtaget inom 
Nationellt programområde psykisk hälsa med stöd av SKR www.vardochinsats.se. Nationella 
arbetsgruppen för adhd kontaktar nu chefer inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och 
elevhälsa för att undersöka förutsättningarna för att implementera VIP adhd i sin verksamhet. 
 
VIP adhd tillgängliggör innehållet i nationella riktlinjer och kunskapsstöd på en gemensam 
plats för skola, primärvård, specialistpsykiatri och socialtjänst. Programmet ska tillsammans 
med insatser för att stödja implementering öka användningen av evidens- och 
erfarenhetsbaserad kunskap i mötet mellan personal och individ. Syftet är att insatser ska ges 
utifrån en helhetssyn och på ett likvärdigt sätt i kommuner och regioner i hela landet.  
 
För att kunna stödja implementeringen behöver arbetsgruppen för VIP adhd ta del av hur olika 
verksamheter ser på möjligheterna att använda och tillämpa VIP adhd och ber därför chefer 
inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola eller elevhälsa att besvara enkäten nedan. 
Resultaten kommer att sammanställas av den nationella arbetsgruppen och ligga till grund för 
regionala och nationella satsningar.  
 
Klicka här för att komma till enkäten 
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att        lägga informationen till protokollet 
  
 
§18  
Struktur för uppdrag psykisk hälsa 
 
Föredragande: Bodil Sundlöf 

https://ct-url-protection.portal.checkpoint.com/v1/load/xa6QlNw5ZAEPTwGG0B-dPXGBlTPkp8LY7kPvLUCYW5lZbPDaRk3-WBX_nbrwiX2VXRlzq84DirXchmuMBQSIMdK_CDps7PrsjRClPSk3OBru6aVP7VsJfltYdxMBzSG-0-vFXoTg4eNP8Yc5LaKfmqy2byluzvfT8HrerZzUMLg30rCNc38UCLKNg4PaYXesBvxmtKVJJwOGhi4o0rtvMrUmGa6y3ptW3sYFRzqRQDPZE-CSIriU_gAzz6Frcz32n6_ibvNGXyUtNPxjQ2lqFfgN388prUatJAin0ZDxLiPZJRywfGkRzu57P03A5Df-Odup-ytTdQoicQPSK_3iOJzdBw
https://ct-url-protection.portal.checkpoint.com/v1/load/acY7EGpaevAaJduHlxpk8hdIg-4k3ZdqxbCvk6SiSF7XnGHXtBvms3ClUoAhYku5LoNaxgOhKquLexoDOHhkgeGrb_4I8Ykl28IGfdyAUBz0rQSd5uZUbqAzwk6BPHwf3fFIIommguErRB_N3nAKHs480PejaxKi6NMEnwVjRLotLScIPQxuEpM_4t_yk3gjSH9Z9Roz61n_P6lFwJNRhBCBZxhGsp3lXCVwRXTtd8g52C77a2lMMVMFR4o_UYH1Pp0BX9Ei98CG0ZOaW9QQ_5isxnI6T9fSnpLypxtAfst5QzERXuhoUoJQKs19pR-Zf9J8d21B01K2JCEbyR8abMAX3c-XsH7W6nGBVe3wGVRYR-DYu5rftPI2HNRIGxghmQESP0lPE_xxm3j92-f67SrgQnDYaQy_ZPZ9e5nSyf56FiupYfGqK73_sn6Xunj0wuHLvl3OpzO3VVHQlEn6TI7pRDGbliGIgu2jGw
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Ordförande gick igenom den presentation som samordnarna för uppdrag psykisk hälsa föredrog för LSVO 
samt de beslutsförslag som LSVO beslutade om den 4/6. Detta då den regionala och kommunala 
samordnaren inte hade möjlighet att delta på mötet.  
För att delge mer information och föra dialog om strukturen för uppdrag psykisk ska samordnarna för bjudas 
in till nästa möte med samverkansgrupp vuxna. 
 
Samverkansgruppen framförde synpunkter på att det är cheferna i de olika verksamheterna som bör besluta 
om vilka projektidéer som ska få stimulansmedel. 
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att       bjuda in samordnarna för psykisk hälsa till nästa möte med samverkansgruppen 
 
att       lägga informationen till handlingarna 
 
 
§19  
Underlag till LSVO:s verksamhetsplan  
 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
LSVO ska årligen utarbeta en verksamhetsplan för de kommande fem åren baserad på de 
övergripande målen, på analys av delmål/indikatorer och på nationella och regionala satsningar. 
Samverkansgrupperna ska årligen utarbeta en handlingsplan för de kommande två åren i dialog 
med de kommunvisa samverkansgrupperna. Handlingsplanerna ska baseras på LSVO:s 
verksamhetsplan, de övergripande målen och på analys av delmål/indikatorer och på nationella 
och regionala satsningar. 
 
LSVO ska följa upp samverkansgruppernas handlingsplaner, resultat och om insatserna ökat 
kvaliteten för Blekinges invånare. Samverkansgrupperna ska kontinuerligt följa upp och 
återrapportera handlingsplanens delar till LSVO. Samverkansgrupperna ska också årligen 
redovisa resultatet i en årsrapport till LSVO enligt beslutat årshjul. 
 
Det är viktigt att ha en växelverkan och dialog mellan LSVO och samverkansgrupperna i detta arbete. Två 
inledande steg i detta arbete kan vara: 
 
Steg 1: LSVO ringar in några frågeställningar som kan ange riktningen för samverkansgrupperna 
Steg 2: Samverkansgrupperna gör ett grundarbete med analys av valda delar som därefter skickas till LSVO 
 
LSVO beslutade 2021-05-07 att utse en arbetsgrupp bestående av Kjell Ivarsson, Patrik Håkansson, Annelie 
Kjellström och Birgitta Ratcovich för att ringa in frågeställningarna enligt ovan. Bodil Sundlöf och Mats 
Wennstig utsågs till sammankallande.  
 
Arbetsgruppen har nu träffats och beslutat att ge samverkansgrupperna i uppdrag att ”identifiera områden 
som skaver” i samverkan mellan kommunerna och regionen. LSVO:s arbetsgrupp ska arbeta vidare med 
underlaget från samverkansgrupperna den 14 oktober. 
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att       på mötet i september ta fram underlag till LSVO:s verksamhetsplan 
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§20  
SIP-utbildning psykisk hälsa 
 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
Processledarna för trygg och säker utskrivning undrar om den SIP-utbildning som utvecklas 
inom ramen för SIP-projekt inom psykisk hälsa, ska vara länsgemensam eller enbart gälla för 
västra Blekinge.  
 
Ledamöterna från Ronneby och övriga menade att utbildningen ska vara länsgemensam. Ingen 
ledamot från Karlskrona deltog i denna punkt varför deras synpunkter inte kunde inhämtas. 
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att      sekreteraren inhämtar synpunkter från Karlskrona kommun 
 
att      sekreteraren återkopplar synpunkter från samverkansgruppen till processledarna och till 
kommunal och regional samordnare för uppdrag psykisk hälsa  
 
 
§21 
Övriga frågor 
 
Rapport suicidprevention 
Samordnaren för suicidprevention Jacqueline Yates har till mötet lämnat en skriftlig rapport över vårens 
arbete med suicidprevention. Hon bifogade också en presentation från den ideella organisationen Suicide 
Zero om erbjudande om stöd i det suicidpreventiva arbetet. Rapporten och presentationen bifogas 
protokollet. 
 
Diskussion fördes om att arbetet med suicidprevention varit svårt att genomföra under pandemin och att 
samverkansgrupp vuxna därför på mötet i september ska avsätta tid för uppdatering av nuläget och 
diskussion om det fortsatta arbetet efter pandemin.  
 
FoU Nytt – Arbetet med inriktning på Barn och unga i FoU 
Ulrica Harris informerade om att FoU-Nytt om Barn och unga, äger rum den 21 juni kl 13.30-
14.30. Ulrica ombads skicka inbjudan till samtliga ledamöter i samverkansgrupp Vuxna. 
 
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.  
 
En påminnelse om att besvara enkäten skickas inom kort. 
 
 

 
 
Protokollet ska skickas till 
Ledamöter 
LSVO 
Föredragande 
 


	I februari lanserades vård- och insatsprogrammet för adhd (VIP adhd), framtaget inom Nationellt programområde psykisk hälsa med stöd av SKR www.vardochinsats.se. Nationella arbetsgruppen för adhd kontaktar nu chefer inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och elevhälsa för att undersöka förutsättningarna för att implementera VIP adhd i sin verksamhet.

