
 

 
 

 
 

Sammanträdesprotokoll Samverkansgrupp Vuxna 
2021-10-22 
  
Ärendeförteckning 
§43 Godkännande av föredragningslista  
§44 Föregående sammanträdesprotokoll  
§45 Val av justeringspersoner protokoll  
§46 Länsgemensam handlingsplan suicidprevention 2022 
§47 Suicide Zero 
§48 Utkast Överenskommelse om samarbete 
§49 Uppdrag psykisk hälsa 
§50 Information om LOS och SIP 
§51 Nästa möte 
 
   

 
   

Tid och plats: Fredagen den 22 oktober 2021 kl. 08.30-11.30 via Teams 
 

   
Närvarande ledamöter: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margaretha Jansson, avdelningschef Karlskrona kommun 
Sylvia Eriksson-Jonasson, avdelningschef, Karlskrona 
kommun 
Helen Hagegren, verksamhetschef IFO, Olofströms kommun 
Emma Stahre, verksamhetschef IFO, Ronneby kommun 
Jessica Masmanidou, verksamhetschef, Funktionsstöd, 
Ronneby kommun 
Lena Wilson-Ericsson, verksamhetschef  
Julia Lundin, verksamhetschef IFO, Sölvesborgs kommun 
Funktionshinder/Socialpsykiatri, Sölvesborgs kommun 
Heidi Svensson, verksamhetschef, Vuxenpsykiatri, Region 
Blekinge 
Carina Söderholm, verksamhetschef, Vuxenpsykiatri, Region 
Blekinge 
Heidi Svensson, verksamhetschef, Vuxenpsykiatri, Region 
Blekinge 
Boris Svensson, verksamhetschef, primärvård, Region 
Blekinge 
Anna Andersson, FoU-strateg, FoU-enheten 
 

Frånvarande:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Valdemar Rusch, verksamhetschef, Karlshamns kommun 
Agneta Lindblom-Eriksson, verksamhetschef, Karlshamns 
kommun 
Timmie Mattsson, verksamhetschef funktionsstöd, 
Olofströms kommun 
Mari Söderström, verksamhetschef, Länsgemensam 
psykiatri, Region Blekinge 
Johanna Morin, folkhälsostrateg, regionala 
folkhälsogruppen 
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Övriga deltagare och 
föredragande:                              
 

 
 
 
 
 
Jacqueline Yates, samordnare suicidprevention, §§46 - 47 
Jeanette Heilmann, Suicide Zero, §§ 46 - 47  
Sofia Wildros, verksamhetschef råd och stödteam, Ronneby 
kommun, §48 
Kristina Borén, regional samordnare UPH, §49 
Sara Persson, kommunikatör UPH, §49 
Emelie Sandqvist, SIP-samordnare, Karlshamns kommun, §49 
 
 

Ordförande och 
sekreterare:                            

 
Bodil Sundlöf, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Blekinge 
 

 
 
 

 
Paragrafer:  

 
§43 - §51 
 

 

 
Underskrifter:  

  

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

  
 

 
§43 
Godkännande av föredragningslista  
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
  
att        godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista 
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§44  
Föregående sammanträdesprotokoll 
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
    
att        godkänna för 2021-09-24 upprättat sammanträdesprotokoll  
 
 
§45  
Val av justeringspersoner protokoll 
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
   
att        till justeringspersoner för protokoll för mötet 2021-10-22 välja Jessica Masmanidou  
för länets kommuner och Boris Svensson för Region Blekinge 

 
 
§46  
Länsgemensam handlingsplan suicidprevention 2022 
 
Föredragande: Jacqueline Yates 
Samordnaren för suicidprevention gick igenom den nuvarande handlingsplanen för suicidprevention som 
löper ut i slutet av 2021. Hon föreslog att planen förlängs med ett år och att ett arbete med revidering ska 
påbörjas så fort som möjligt för att ta fram en ny handlingsplan för 2023.  
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att       föreslå LSVO att den länsövergripande handlingsplanen för suicidprevention förlängs 
t.o.m. 2022-12-31 
 
att        föreslå LSVO att snarast möjligt utse en arbetsgrupp med bred representation från samtliga 
kommuner, regionen och berörda myndigheter för att ta fram en ny handlingsplan för suicidprevention 2023 
 
 
§47 
Suicide Zero 
 
Föredragande: Jacqueline Yates, Jeanette Heilmann 
Samordnaren för suicidprevention informerade vid samverkansgruppens möte 2021-09-24 om vikten av att 
komplettera den övergripande handlingsplanen med kommunvisa lokala handlingsplaner. Hon föreslog då att 
till nästa möte bjuda in brukarföreningen Suicide Zero för att informera om deras möjligheter att stödja 
kommunerna vid framtagande av lokala handlingsplaner för suicidprevention. 
 
Jeanette Heilmann, regionansvarig Syd för Suicide Zero, informerade om brukarföreningens uppdrag och om 
att arbetet med suicidprevention behöver göras på flera olika nivåer samtidigt. Detta beskrivs väl i 
preventionstriangeln med indikerade insatser för individer med risk för suicid, selektiva insatser för grupper i 
särskild utsatthet för suicidrisk och universella insatser för hela befolkningen oavsett risknivå.  
 
Exempel på insatser på de olika nivåerna i preventionstriangeln. 
 
Indikerade insatser  
• Stärka och stödja regionernas och kommunernas samarbete för att främja kontinuerligt och sammanhållet 
stöd till suicidnära personer. 
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Selektiva insatser  
• Motverka ensamhet bland äldre och stödja efterlevande till personer som tagit sina liv.   
• Tillförsäkra att skolorna har rutiner för hur de ska handla när elev försökt eller tagit sitt liv.  
• Utbilda personalen i självmordsprevention.  
 
Universella insatser  
• Införa självmordspreventiva program i skolan.   
• Göra förändringar i den fysiska miljön för att hindra självmordshandlingar.  
• Sätta upp 112-skyltar vid så kallade ”hot-spots”.  
 
Suicide Zero har tagit fram ett omfattande material för stöd till självmordsförebyggande arbete på olika 
nivåer. Suicide Zero har också ett kunskapsstöd för utarbetande av lokala handlingsplaner i fem delar:  
• Stöd till processen  
• Mall till handlingsplan (förslag)  
• Exempel på regional statistik  
• Exempel på utbildningar och kunskapsstöd  
• Exempel på stödkontakter 
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att       föreslå LSVO att stödmaterial från Suicide Zero används vid framtagandet av ny 
handlingsplan för suicidprevention 2023  
 
 
§48 
Utkast Överenskommelse om samarbete 
 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
Inför mötet med samverkansgruppen hade ledamöterna tagit del av ett utkast till 
överenskommelse och särskilt uppmanats att fundera på frågor med markerad text (grön). 
Några frågor löstes vid föregående möte men några kvarstod till dagens möte. 
 
Gruppen enades om att  

• genomgående använda individen som benämning 
• använda det etablerade begreppet brukarinflytande 
• behålla tidigare text under förhållningssätt vid samverkan samt lägga till punkten 

”Fokus på individens behov” 
• godkänna förslag till text under utvecklingsområden under 4.2 och 4.5 
• cheferna för vuxenpsykiatrin stämmer av definition av målgrupperna med chefen för BUP vid nästa 

styrgruppsmöte för psykiatrin och återkommer med förslag på definition senast den 3/11 
• rubriken på överenskommelsen benämns i enlighet med definitionen av målgrupperna 

 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att        ge samordnarna för överenskommelsen i uppdrag att justera utkastet i enlighet med 
ställningstagandena ovan 
 
att        redovisa utkastet på LSVO:s möte 2021-11-05 och skicka dokumentet på remiss för att 
inhämta LSVO:s synpunkter och ställningstaganden 
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§49 
Uppdrag psykisk hälsa 
 
Föredragande: Kristina Borén, Sara Persson, Emelie Sandqvist 
 
Information och dialog om idéer/ansökningar som kommit in till samordnarna UPH 
Kristina Borén berättade om vad som är på gång inom uppdrag psykisk hälsa. En inventering 
av pågående satsningar och möjliga fortsättningar eller avslut diskuteras. Vidare har en enkät 
för utvärdering och redovisning av tidigare satsningar tagits fram. Nya idéer har kommit in 
men ännu inte hunnit beredas. Kristina berättade även om en artikel från Dagens Medicin med 
inspel från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten som lyfter fram betydelsen av samverkan 
för att främja psykisk hälsa. 
 
Då den kommunala länssamordnaren har lämnat sitt uppdrag är det svårt för den regionala 
länssamordnaren att hinna med alla uppgifter. Detta försvårar implementering och utveckling 
av den nya struktur för uppdrag psykisk hälsa som utarbetades under våren och fastställdes av 
LSVO i juni.    
 
Idéer/ansökningar om UPH-satsningar från samverkansgrupp Vuxna 
Lena Wilson-Ericsson berättade om två ansökningar som hon skickat in till länssamordnaren. 
Den ena handlar om ett NPF-team för barn och familjer, unga samt unga vuxna. Satsningen är 
ett samarbete mellan BUP, Vuxenpsykiatrin, Arbete- och välfärd och barn- och utbildning i 
Sölvesborg. Den andra ansökan handlar om att starta en fritidsgrupp för att erbjuda fysiska och 
sociala aktiviteter för personer med egenupplevd psykisk ohälsa. Satsningen är ett samarbete 
mellan Arbete- och Välfärdsförvaltningen och Mellanvården i Sölvesborg’. 
 
Vuxenpsykiatri Öst och kommunerna har även lämnat in en ansökan om bemötandeutbildning. 
  
Då ansökningarna nyligen har lämnats in ber Kristina Borén att få återkomma till de sökande. 
 
Info om arbetet med UPH webb 
Sara Persson informerade om att webbsidorna om uppdrag psykisk hälsa nu är på plats och ska 
fortsätta utvecklas och mer information ska läggas dit. Tankar finns att samla de pågående 
satsningarna genom korta artiklar om allt som pågår. På så sätt presenterar vi goda exempel på 
ett lätt och tillgängligt sätt. Se Uppdrag psykisk hälsa - Region Blekinge  
 
Former för delredovisning till samverkansgrupperna av länsgemensamma projekt 2019 
– 2020 
Nu är det snart dags att delredovisa eller slutredovisa satsningar som pågått under 2021 
(beviljade medel 2019 – 2020). Redovisningen sker genom en enkätutvärdering som skickas ut 
under oktober. Enkäten ska besvaras senast 30 december och redovisas till SKR i mars. Mallen 
för enkätutvärderingen bifogas protokollet. 
 
Struktur för kommande ansökningar/satsningar 
Helen Hagegren framförde att det är svårt att ansöka om utvecklingsmedel inom uppdrag 
psykisk hälsa och efterfrågar en tydligare process för ansökningar. Helen tipsade om Finsams 

https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/samverkan-blekinge/uppdrag-psykisk-halsa.html
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upplägg för projektansökningar. Kristina och Sara ber att få återkomma med en struktur för 
ansökningar. 
 
SIP-arbetet 
Emelie Sandqvist, SIP-samordnare i Karlshamn informerade om ett förslag till länsgemensam 
satsning inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa och LOS-arbetet i Blekinge. Satsningen 
handlar om ett gemensamt utbildningsupplägg för SIP och att inrätta funktionen som SIP-
stödjare i Region Blekinge och länets kommuner. 
 
Det länsgemensamma utbildningsupplägget vänder sig till tre målgrupper: 

• SIP-stödjare  
• Chefer/ledare  
• Bredd (alla som i det dagliga arbetet möter personer som kan ha behov av 

samverkan/samordning mellan olika aktörer) 
Utbildningsupplägget är gemensamt för alla målgrupper men vissa moment i 
utbildningspaketen är målgruppsanpassade. 
 
För att öka stödet till verksamheterna i arbetet med SIP föreslås att funktionen SIP-stödjare 
införs. En SIP-stödjare ger teoretiskt och praktiskt stöd till kollegor och chef i SIP-arbetet. 
Funktionen som SIP-stödjare finns i bl.a. Jämtland/Härjedalen och är även beskriven av SKR.  
Ett övergripande syfte är att öka antal och kvalitet på SIP för att den enskilde ska uppleva en 
ökad trygghet, delaktighet och samordning i vardagen. 
 
Diskussion om de två förslagen fördes i samverkansgruppen och gruppen enades om att 
diskutera frågan på hemmaplan och återkomma med ställningstagande på nästa möte med 
Samverkansgrupp Vuxna. Beslutsunderlag bifogas protokollet. 
 
Samverkansgrupp Vuxna beslutar  
 
att       ledamöterna återkommer med ställningstagande kring införande av länsgemensam SIP-
utbildning och inrättande av SIP-stödjare i Region Blekinge och länets kommuner till nästa 
möte den 26/11. 
 
att       lägga övrig information om uppdrag psykisk hälsa till protokollet 
 
 
§50 
Information om LOS och SIP 
 
Statistik LOS och SIP 
Statistik för LOS och SIP i september 2021 skickades ut med handlingarna.  
 
 
§51  
Nästa möte 
 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
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Vid nästa möte ska samverkansgrupp vuxna arbeta med gruppens uppdrag och ledamöternas önskemål om 
innehåll på mötena. 
Samtliga ledamöter ombads fundera på vilka frågor som är viktigast att ta upp på mötena med 
Samverkansgrupp Vuxna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet ska skickas till 
Ledamöter 
LSVO 
Föredragande 
 
 

 


