
 

 
 

 
 

Sammanträdesprotokoll Samverkansgrupp Vuxna 
2021-08-27 
  
Ärendeförteckning 
§22 Godkännande av föredragningslista  
§23 Föregående sammanträdesprotokoll  
§24 Val av justeringspersoner protokoll  
§25 Struktur för uppdrag psykisk hälsa 
§26 Utvärdering av tillnyktringsavtalet 
§27 Utkast Överenskommelse om samarbete 
§28 Prioritering av projektplan Sammanhållen Vårdprocess Samsjuklighet 
§29 Annons projekt/processledare Sammanhållen Vårdprocess Samsjuklighet 
§30 Övriga frågor 
 
   

 
   

Tid och plats: Fredagen den 27 augusti 2021 kl. 08.30-11.45 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 
Timmie Mattsson, verksamhetschef funktionsstöd, 
Olofströms kommun 
Göran Fridh, verksamhetschef IFO, Ronneby kommun 
Jessica Masmanidou, verksamhetschef, Funktionsstöd, 
Ronneby kommun 
Lena Wilson-Ericsson, verksamhetschef  
Funktionshinder/Socialpsykiatri, Sölvesborgs kommun 
Heidi Svensson, verksamhetschef, Vuxenpsykiatri, Region 
Blekinge 
Carina Söderholm, verksamhetschef, Vuxenpsykiatri, Region 
Blekinge 
Mari Söderström, verksamhetschef, Länsgemensam psykiatri, 
Region Blekinge 
Boris Svensson, verksamhetschef, primärvård, Region 
Blekinge 
Ulrica Harris, FoU-strateg, FoU-enheten 
 

Frånvarande:  
 
 
 
 

Julia Lundin, verksamhetschef IFO, Sölvesborgs kommun 
Gerthi Persson, folkhälsostrateg, regionala arbetsgruppen 
för folkhälsa 
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Övriga deltagare och 
föredragande:                              
 

Bert Bengtsson, kommunal samordnare UPH §25, §§28 - 29 
Kristina Borén, regional samordnare UPH §25, §§28 - 29 
Annika Mellqvist, hälso- och sjukvårdschef Nära vård, §26 
Sofia Wildros, verksamhetschef råd och stödteam, Ronneby 
kommun, §27 
 
 

Ordförande och 
sekreterare:                            

 
Bodil Sundlöf, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Blekinge 
 

 
 
 

 
Paragrafer:  

 
§22-§30 
 

 

 
Underskrifter:  

  

 …………………………………………….. 
Bodil Sundlöf, ordförande och sekreterare 
 
 
 
Justeras för kommunerna i Blekinge 
 
 
………………………………………….. 
Margareta Jansson 
 
 
 
Justeras för Region Blekinge 
 
 
………………………………………….. 
Mari Söderström 
 
 
 
 

  
 

 
§22 
Godkännande av föredragningslista  
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
  
att        godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista 
 
 
§23  
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
    
att        godkänna för 2021-06-18 upprättat sammanträdesprotokoll  
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§24  
Val av justeringspersoner protokoll 
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
   
att        till justeringspersoner för protokoll för mötet 2021-08-27 välja Margareta Jansson för 
länets kommuner och Mari Söderström för Region Blekinge 

 
 
§25 
Struktur för uppdrag psykisk hälsa 
 
Föredragande: Bert Bengtsson och Kristina Borén 
Bert och Kristina berättade om strukturen i uppdrag psykisk hälsa som LSVO beslutat om.  
Fokus lades på dialog om samverkansgruppens uppgifter som är: 

• Identifierar behov som kan främja en ökad psykisk hälsa i länet  
• Stödjer länssamordnarna med sakkunskap och skapar förutsättningar för förankringsprocessen av 

satsningarna 
• Ansvarar för att utse projektledare av satsningar 
• Ansvarar för att stödja processen med tillsättning av representation i samordningsgruppen 
• Utgör taktisk styrgrupp när satsningarna är beslutade av LSVO 

 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att       lägga informationen till protokollet 
 
 
§26 
Utvärdering av tillnyktringsavtalet 
 
Föredragande: Mari Söderström 
Landstinget och kommunerna kom 2011 överens om att ta ett gemensamt ansvar för 
beroendevården i Blekinge. Tillnyktringsavtalet slöts och beroendeavdelningen utökades med 2 
vårdplatser för tillnyktring. Tillnyktringsavtalet går ut 2021-12-31 och Mari Söderström 
informerade om en utvärdering av tillnyktringsavtalet som gjorts på uppdrag av LSVO. 
Utvärderingen ska utgöra underlag för beslut om ev. nytt tillnyktringsavtal. Ledamöterna i 
samverkansgruppen ska nu ta upp frågan i sina verksamheter inför beslut om ev. nytt 
tillnyktringsavtal i LSVO 2021-09-03. Frågan om tillnyktringsavtalet kommer att föredras av 
hälso- och sjukvårdschef Annika Mellqvist på LSVOs möte då Mari Söderström har förhinder. 
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att        ledamöterna i samverkansgruppen tar upp frågan om nytt tillnyktringsavtal i sina 
verksamheter inför beslut i LSVO den 3/9 
 
att        lägga informationen till protokollet 
  
 



  4(5) 

§27 
Utkast Överenskommelse om samarbete 
 
Föredragande: Bodil Sundlöf och Sofia Wildros 
Enligt tidigare beslut i verksamhetsgrupp IFO/Psyk/funktionshinder skulle ett utkast till revidering av 
Länsövergripande samverkansavtal 2018 - 2020 presenteras i augusti. Samordnarna för revideringen av avtalet 
har arbetat med att foga in synpunkter från ansvariga i samverkansgrupp barn och unga och vuxna under 
sommaren och ett utkast till ny överenskommelse om samarbete har skickats ut och föredrogs kort på mötet. 
Samtliga ledamöter uppmanas nu att inkomma med synpunkter på utkastet och samordnarna återkommer 
med datum för när synpunkterna behöver lämnas. Ett nytt utkast presenteras därefter på nästkommande 
möte med samverkansgrupp vuxna och barn och unga. Nästa steg är att skicka förslaget till överenskommelse 
på remiss till brukarorganisationerna och LSVO. 
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att       ledamöterna i samverkansgruppen skickar synpunkter på utkastet till överenskommelse till 
samordnarna (Sofia & Bodil) 
 
att       lägga informationen till protokollet 
 
 
§28  
Prioritering av projektplan Sammanhållen Vårdprocess Samsjuklighet 
Samverkansgruppen diskuterade, först i tre mindre grupper och därefter i helgrupp, prioritering 
av projektplanen för Sammanhållen Vårdprocess Samsjuklighet och enades om följande 
inriktning: 
 
Prioriterad målgrupp 

• Barn och unga 13 - 29 år med missbruks/beroendeproblematik och samsjuklighet 

Uppdraget 
• Utveckla och förstärka befintliga samverkansformer för att höja kvaliteten 
• Lyfta in påbörjade utvecklingsarbeten 
• Verksamhetsnära och konkreta lösningar 
• Länsövergripande perspektiv med Blekinge som arbetsområde 
• Gemensam arbetsmodell för likvärdighet över länet 
• Brukar och anhörigperspektiv 
• Gemensam mottagning, Mini Maria 

Resurser 
• Del av uppdrag psykisk hälsa 
• Budget för lönekostnader processledare 
• Budget för kompetensutveckling och material 

Organisation 
• Processledaren arbetar gentemot de lokala samverkansgrupperna i respektive kommun 
• Ev. komplettera med delprocessledare, en i öst och en i väst samt en för regionen  
• Operativ styrgrupp med ledamöter från samverkansgrupp barn och unga och vuxna  

 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att       ge Margareta Jansson i uppdrag att delge LSVO ovanstående förslag till prioritering av 
projektplan Sammanhållen Vårdprocess Samsjuklighet den 3/9 
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§29  
Annons projekt/processledare Sammanhållen Vårdprocess Samsjuklighet, SVS 
 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
Samverkansgruppen diskuterade, först i tre mindre grupper och därefter i helgrupp, om hur 
den gemensamma stödresursen för SVS bör benämnas (projektledare eller processledare), om 
uppdragsbeskrivningen och kompetenskravet samt hur lång anställningstid som behövs.  
 
Gruppen enades om följande inriktning: 

• Processledare - en sammanhållande kraft för att utveckla befintliga samverkansformer 
• Kompetens - verksamhetskunskap om målgruppen, kunskaper i process och förändringsledning 
• Anställningstid - 2 år, 2022 – 2023 

 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att      ge Margareta Jansson i uppdrag att föreslå för LSVO att en processledare med 
verksamhetskunskap om målgruppen anställs på 100% under två år under perioden 2022 - 
2023.   
 
 
§30 
Övriga frågor 
 
Statistik LOS och SIP 
Statistik för LOS och SIP i juni 2021 skickades ut med handlingarna. Processledarna för LOS 
kan delta vid ett annat tillfälle för att gå igenom och förklara statistiken.  
 
Kontakt länssamordnaren för ANDTS 
Margareta Jansson från Karlskrona kommun har haft kontakt med länssamordnaren för 
ANDTS vid Länsstyrelsen, Sanna Sommén. Sanna önskar kontakt och regelbunden dialog med 
LSVO och Samverkansgrupperna för samarbete och för att undvika dubbelarbete. Hon har 
idag endast kontakt med direktörsgruppen. Bodil tar upp frågan i LSVO:s beredningsgrupp. 

 
 
 
Protokollet ska skickas till 
Ledamöter 
LSVO 
Föredragande 
 
 

 


