
 

 
 

 
 

Sammanträdesprotokoll Samverkansgrupp Vuxna 
2021-09-24 
  
Ärendeförteckning 
§31 Godkännande av föredragningslista  
§32 Föregående sammanträdesprotokoll  
§33 Val av justeringspersoner protokoll  
§34 Samverkansgrupp Vuxna identifierar olika skav i samverkan 
§35 Utkast Överenskommelse om samarbete 
§36 Nuläge och satsningar inom suicidprevention 2021 
§37 Handlingsplan suicidprevention 2022 
§38 Information om satsningen Förbättrat psykiskt och fysiskt välbefinnande för personer 
med svårläkta sår i Blekinge med hjälp av ett digitalt dialog- och kunskapsstöd 
§39 Hur gå vidare med satsningen Sammanhållen Vårdprocess för personer med 
Samsjuklighet i Blekinge 
§40 Övriga frågor Uppdrag Psykisk Hälsa 
§41 Förslag till tillnyktringsavtal 
§42 Information  
 
   

 
   

Tid och plats: Fredagen den 24 september 2021 kl. 08.30-11.45 via Teams 
 

   
Närvarande ledamöter: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valdemar Rusch, verksamhetschef, Karlshamns kommun 
Agneta Lindblom-Eriksson, verksamhetschef, Karlshamns 
kommun 
Sylvia Eriksson-Jonasson, avdelningschef, Karlskrona 
kommun 
Julia Lundin, verksamhetschef IFO, Sölvesborgs kommun 
Göran Fridh, verksamhetschef IFO, Ronneby kommun 
Lena Wilson-Ericsson, verksamhetschef  
Funktionshinder/Socialpsykiatri, Sölvesborgs kommun 
Heidi Svensson, verksamhetschef, Vuxenpsykiatri, Region 
Blekinge 
Carina Söderholm, verksamhetschef, Vuxenpsykiatri, Region 
Blekinge 
Anna Andersson, FoU-strateg, FoU-enheten 
 

Frånvarande:  
 
 
 
 
 
 
 

Margaretha Jansson, avdelningschef Karlskrona kommun 
Helen Hagegren, verksamhetschef IFO, Olofströms 
kommun 
Timmie Mattsson, verksamhetschef funktionsstöd, 
Olofströms kommun 
Jessica Masmanidou, verksamhetschef, Funktionsstöd, 
Ronneby kommun 
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Övriga deltagare och 
föredragande:                              
 

Mari Söderström, verksamhetschef, Länsgemensam 
psykiatri, Region Blekinge 
Boris Svensson, verksamhetschef, primärvård, Region 
Blekinge 
 
Jacqueline Yates, samordnare suicidprevention, §§36 - 37 
Kristina Borén, regional samordnare UPH §§38 – 39 
Rut Öien, Sårcentrum, §38 
Patientföreträdare, §38 
Camilla Söderling, biståndshandläggare Sölvesborg, §40 
 
 

Ordförande och 
sekreterare:                            

 
Bodil Sundlöf, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Blekinge 
 

 
 
 

 
Paragrafer:  

 
§31 - 42 
 

 

 
Underskrifter:  

  

 …………………………………………….. 
Bodil Sundlöf, ordförande och sekreterare 
 
 
 
Justeras för kommunerna i Blekinge 
 
 
………………………………………….. 
Sylvia Eriksson-Jonasson 
 
 
Justeras för Region Blekinge 
 
 
………………………………………….. 
Carina Söderholm 
 
 
 

  
 

 
§31 
Godkännande av föredragningslista  
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
  
att        godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista 
 
 
§32  
Föregående sammanträdesprotokoll 
 



  3(7) 

Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
    
att        godkänna för 2021-08-27 upprättat sammanträdesprotokoll  
 
 
§33  
Val av justeringspersoner protokoll 
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
   
att        till justeringspersoner för protokoll för mötet 2021-09-24 välja Sylvia Eriksson-Jonasson 
för länets kommuner och Carina Söderholm för Region Blekinge 

 
 
§34  
Samverkansgrupp Vuxna identifierar olika skav i samverkan 
 
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. 
LSVO beslutade 2021-05-07 att utse en arbetsgrupp bestående av fyra ledamöter i LSVO för att ringa in 
viktiga frågeställningar till verksamhetsplanen. Vid arbetsgruppens första möte beslutades att ge 
samverkansgrupperna i uppdrag att ”identifiera områden som skaver” i samverkan mellan kommunerna och 
regionen. LSVO:s arbetsgrupp ska sedan arbeta vidare med underlaget från samverkansgrupperna den 14 
oktober.  
 
Respektive samverkansgrupp hade till uppgift att identifiera olika ”skav” inom sitt verksamhetsområde enligt 
följande: 

• Områden där vi kört fast 
• Områden där vi är överens om att vi behöver utvecklas tillsammans 
• Områden med koppling till nationella/regionala satsningar 

 
Som grund för diskussionen fanns även samverkansgruppens revidering av det länsövergripande 
samverkansavtalet där ett antal utvecklingsområden identifierats. 
 
Samverkansgrupp Vuxna arbetade i mindre grupper med frågorna och följande framkom vid redovisningen 
av gruppernas arbete: 
 
Grupp 1 

• Uppdragen styrda från olika lagar 
• Kittet mellan lagarna saknas  
• Olika ingångsvinklar - Region Blekinge – patienten, Kommunen – klienten 
• Svårt att ge 10% extra pga resursbrist i båda systemen 
• Nationella uppdrag - tiden saknas när pengarna är slut 
• Luckor i uppdragen i HSL, SoL, LVM avseende heldygnsvård missbruk/psykiatri 
• Många har stora behov som kan vara svåra att lösa, vilket gör att det är svårt att komma ända fram 

med alla 
• Möjlighet till FoU kring individer med komplexa behov 
• Organisera gemensamma platser för placering med hjälp av privata aktörer/skola 

 
 
Grupp 2 

• Samverkansgruppens uppdrag behöver förtydligas 
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• Otydlighet kring hanteringen av UPH  
• Erfarenhetsutbyte kring komplexa behov som behöver lösas gemensamt  
• Tunga svåra ärenden som ska placeras av IFO, funktionshinder och psykiatri 
• Gemensamma platser på t ex. CURA 
• Resurser till samarbete hands on 

 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att       ge sammankallande i uppdrag att informera LSVO:s arbetsgrupp om de skav i 
samverkan som identifierats av Samverkansgrupp Vuxna enligt ovan  
 
 
§35 
Utkast Överenskommelse om samarbete 
 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
Inför mötet med samverkansgruppen hade ledamöterna tagit del av ett utkast till 
överenskommelse och särskilt uppmanats att läsa markerad text (grön) då denna är ny, utgör 
ett alternativ till tidigare text eller är text som bör strykas. 
Några frågor löstes på mötet men det blev tydligt att definitionen av överenskommelsens 
målgrupper behöver förtydligas. Ny text om den psykiatriska tvångsvården kvarstår också att 
diskutera. Förslag lämnades att samverkansgruppen vid nästa möte arbetar i mindre grupper 
för att enas om överenskommelsens målgrupper och andra kvarstående frågeställningar. 
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att        samverkansgrupp Vuxna vid nästa möte arbetar i mindre grupper för att enas om 
beskrivning av målgrupperna och andra kvarstående frågeställningar i överenskommelsen 
 
att        samordnarna för överenskommelsen träffar brukarföreningen NSPH för att inhämta 
brukarnas synpunkter på utkastet 
  
 
§36  
Nuläge och satsningar inom suicidprevention 2021 
 
Föredragande: Jacqueline Yates 
Samordnaren för suicidprevention informerade om nuläge och planerade satsningar inom suicidprevention 
2021. För mer information, se bifogat bildspel. 
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att       lägga informationen till protokollet 
 
 
§37  
Handlingsplan suicidprevention 2022 
 
Föredragande: Jacqueline Yates 
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Samordnaren för suicidprevention informerade om att handlingsplanen för suicidprevention löper ut i slutet 
av 2021. Hon föreslår att planen förlängs med ett år och att ett arbete med revidering ska påbörjas så fort 
som möjligt. Samverkansgruppen enades om att vid nästa möte gå igenom den befintliga handlingsplanen för 
att kunna föreslå LSVO beslut om förlängning 2022. 
 
Samordnaren informerade också om vikten av att komplettera den övergripande handlingsplanen med 
kommunvisa lokala handlingsplaner. Hon föreslog att brukarföreningen Suicide Zero bjuds in till 
samverkansgruppens möte för att informera om deras möjligheter att stödja kommunerna vid framtagande av 
lokala handlingsplaner för suicidprevention. 
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att       gå igenom den befintliga handlingsplanen för suicidprevention vid mötet i oktober 
 
att       bjuda in Jeanette Heilman från Suicide Zero till ett möte samverkansgruppen 
 
 
§38  
UPH-satsning Förbättrat psykiskt och fysiskt välbefinnande för personer med 
svårläkta sår i Blekinge med hjälp av ett digitalt dialog- och kunskapsstöd 
 
Föredragande: Rut Öien, Sårcentrum, patientföreträdare 
Rut Öien informerade om en ansökan till uppdrag psykisk hälsa avseende digitalt dialog- och 
kunskapsstöd för personer med svårläkta sår. Personer med svårläkta sår behandlas inom olika 
medicinska specialiteter och på olika vårdnivåer som inom primärvård, kommunal vård och 
specialistenheter Att skapa lätta och patientsäkra vårdövergångar är av stor vikt för att kunna 
ge målgruppen en evidensbaserad behandling med god omvårdnad. Brister i behandling, 
uppföljning och kontinuitet i vården får stora konsekvenser för individer med svårläkta sår, 
som är äldre, multisjuka och sköra. Denna grupp drabbas ofta av nedstämdhet, oro, ångest, 
social isolering med känsla av både ensamhet och utsatthet.  
 
Syftet med satsningen är att införa ett digitalt dialog- och kunskapsstöd som utgår från 
Sårcentrum i Blekinge för att förbättra omhändertagandet av individer med svårläkta sår för att 
öka det psykiska och fysiska välbefinnandet och livskvaliteten för målgruppen. 
Patientföreträdaren berättade att patienter med svårläkta sår ofta mår psykiskt dåligt, väljer att 
isolera sig och ibland uttalar suicidtankar. 
 
Samverkansgrupp vuxna framförde att målgruppen för satsningen är en begränsad 
patientgrupp och att det vore önskvärt med en satsning på psykisk hälsa som vänder sig till alla 
äldre. Satsningen har presenterats för LSVO som bedömde den som viktig för att nå äldre med 
psykisk ohälsa och utveckla vården med hjälp av det föreslagna digitala dialog- och 
kunskapsstödet. Andra förslag på UPH-satsningar för äldre finns f.n. inte. 
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att       lägga informationen till handlingarna 
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§39  
Hur gå vidare med satsningen Sammanhållen Vårdprocess för personer med 
Samsjuklighet i Blekinge, SVS 
Samverkansgruppen diskuterade nästa steg i satsningen för att ta fram en Sammanhållen 
Vårdprocess för personer med Samsjuklighet i Blekinge. Då mycket förarbete är gjort i den 
framtagna projektplanen för SVS, bedömde samverkansgruppen att ytterligare 
förberedelsearbete inte behövs i nuläget utan att nästa steg är rekrytering av processledare. 
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att       be enheten för kvalitet och utveckling att påbörja rekrytering av processledare för en 
sammanhållen vårdprocess för personer med samsjuklighet i Blekinge (missbruk/beroende och 
psykiatrisk sjukdom) 
 
 
§40 
Övriga frågor Uppdrag Psykisk Hälsa 
 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
Då ett antal frågeställningar om uppdrag psykisk hälsa som fanns med på dagordningen, inte hanns med på 
mötet, ska dessa tas upp igen på nästa möte med samverkansgruppen. Det gäller: 
 

• Information om idéer/satsningar som kommit in till samordnarna UPH 
• Övriga tankar/idéer om UPH-satsningar från samverkansgrupp Vuxna 
• SIP-arbetet 
• Info om arbetet med UPH webb 
• Former för delredovisning till samverkansgrupperna av länsgemensamma projekt 2019 - 2020 

 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att       idéer/ansökningar till psykisk hälsa från samverkansgrupp vuxnas verksamhetsområden lämnas till 
länssamordnaren och tas upp för diskussion på samverkansgruppens möte den 22/10 
 
att       länssamordnaren deltar vid nästa möte med samverkansgrupp vuxna för att föra dialog 
om frågeställningarna ovan 
 
 
§41 
Utvärdering av tillnyktringsavtalet 
 
Föredragande: Carina Söderholm 
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 Carina Söderström 
informerade om ett förslag till nytt avtal som har skickats ut med handlingarna till detta möte. 
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att        ledamöterna i samverkansgruppen tar upp frågan om nytt tillnyktringsavtal i sina 
verksamheter inför beslut i LSVO den 3/9 
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§42 
Information 
 
Statistik LOS och SIP 
Statistik för LOS och SIP i aug 2021 skickades ut med handlingarna.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet ska skickas till 
Ledamöter 
LSVO 
Föredragande 
 
 

 


