Samverkan Blekinge - Hälsa, vård, lärande och social
välfärd
Sammanträdesprotokoll Samverkansgrupp Barn och Unga
2022-02-11

Ärendeförteckning
§61 Godkännande av föredragningslista
§62 Val av justeringspersoner protokoll 2022-02-11
§63 Föregående sammanträdesprotokoll 2021-01-21
§64 Barnrättsforum och barnrättsstrateger
§65 FoU verksamhetsplan - fokus på insatser för barn och unga
§66 Uppdrag psykisk hälsa (UPH) - Tillbaka till skolan
§67 Representation i arbetsgrupper och styrgrupper
§68 Samverkan Blekinge på webben
§69 Övrigt

Tid och plats:

Fredagen den 11 februari 2022 kl. 08.30 - 12.00 via Teams

Närvarande ledamöter:

Nina Bjelke, verksamhetschef myndighet IFO, Karlskrona
kommun
Erik Skrapegård, tf avdelningschef barn och unga samt
daglig verksamhet/sysselsättning, Karlskrona kommun
Helen Ahlberg, verksamhetschef familj och individ,
Karlshamn kommun (representerar även Funktionsstöd)
Timmie Mattsson, verksamhetschef Funktionsstöd,
Olofströms kommun (representerar även IFO)
Radmila Vujic, Funktionsstöd, Sölvesborg kommun
Julia Lundin, verksamhetschef IFO, Sölvesborg kommun
(var med till viss del)
Jessica Masmanidou, verksamhetschef, Funktionsstöd,
Ronneby kommun (representerar även IFO)
Boris Svensson, verksamhetschef Primärvård öst samt
Ungdomsmottagningen, Region Blekinge

Carita Johansson, avdelningschef första linjen barn och
ungas psykiska hälsa, Region Blekinge
Eleonore Sällberg, Barnmorskesamordnare,
kvinnokliniken, Region Blekinge
Linda Håkansson, barnhälsovårdssamordnare, Region
Blekinge
Helene Sjöblom Andersson, regional utvecklingsledare
FoU socialtjänst barn och unga, BKC, Region Blekinge

Övriga deltagare och
föredragande:

Marie Karphammar Lundin, SKR
Martina Holmgren, Länsstyrelsen Skåne
Ida Karlsson, Länsstyrelsen Blekinge

Kristina Borén, Länssamordnare Uppdrag Psykisk Hälsa
Region Blekinge
Greger Andersson, projektledare för Tillbaka till skolan
Karlshamns kommun
Jacqueline Yates, Länssamordnare Suicidprevention
Bodil Sundlöf, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region
Blekinge samt sammankallande samverkansgrupp vuxna

Frånvarande:

Helen Enarsson Allevang, avdelningschef elevhälsa,
Karlskrona kommun
Emma Stahre, verksamhetschef IFO, Ronneby kommun
(representerar även Funktionsstöd)
Patrik Håkansson Utbildningsförvaltningen, Olofström
Kommun
Magnus Ljungcrantz, verksamhetschef Barn- och
Ungdomskliniken, Region Blekinge
Petra Nordberg, verksamhetschef, Barn- och
Ungdomspsykiatri och Habilitering, Region Blekinge

Ordförande och
sekreterare:

Carina Andersson, folkhälsostrateg, Region Blekinge

Paragrafer:

§61-§69

Underskrifter:
……………………………………………..
Carina Andersson, ordförande och sekreterare
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Justeras för länets kommuner

…………………………………………..
Nina Bjelke

Justeras för Region Blekinge

…………………………………………..
Linda Håkansson

§ 61
Godkännande av föredragningslista
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att

godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista

§ 62
Val av justeringspersoner protokoll
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att

till justeringspersoner för protokoll för mötet 2022-02-11 välja
• Nina Bjelke, Karlskrona kommun
• Linda Håkansson, Region Blekinge

§ 63
Föregående sammanträdesprotokoll 2022-01-21
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att godkänna för 2022-01-21 upprättat sammanträdesprotokoll för
Samverkansgrupp Barn och Unga
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§64
Barnrättsforum och barnrättsstrateger
Föredragande: Martina Holmgren och Marie Karphammar Lundin (inbjuden gäst Ida Karlsson)
Barnrättsforum Skåne är en regional plattform för stöd och samordning av
barnrättsarbetet i Skåne. Syftet med forumet är att stödja och samordna utvecklingen
av hållbara strategier för att implementera och tillämpa barnkonventionen i Skåne.
Barnrättsforum Skåne består av en arbetskommitté med relevanta aktörer i länet med
kunskap om och erfarenheter av barnrättsarbete, Länsstyrelsen Skåne är
sammankallande. Arbetskommittén identifierar utvecklings- och fokusområden för det
regionala barnrättsarbetet, skapar förutsättningar för kontinuerlig
kompetensförsörjning om barnets rättigheter och arrangerar kunskaps- och
erfarenhetsutbyte för Barnrättsforumets nätverk för barnrättsstrateger.
Skånes barnrättsforum erbjuder SKR:s fyra dagas utbildning, det är det fler
län/regioner i landet som gör. Marie på SKR upplever att många efterfrågar djupare
kunskap om barnkonventionen idag än vad det var för några år sedan. Tidigare räckte
det med en kort grundutbildningen, nu upplever hon att det finns större behov av stöd
för tillämpningen; så som till exempel kunskap om prövning av barnets bästa,
metodstöd för att göra barn delaktiga.
Ida Karlsson på Länsstyrelsen Blekinge är sammankallande till ett regionalt
barnrättsnätverk i länet. Nätverket består av representanter från kommunerna, regionen,
Blekinge idrottsförbund, Rädda Barnen och Cura individ. Representanterna arbetar
övervägande med barnet rättigheter på en strategiska nivå. Nätverket träffas två gånger
per termin för erfarenhetsutbyte och för att identifiera behov av stöd för det strategiska
barnrättsarbetet. Representanterna i det regionala barnrättsnätverket är positiva till
länsgemensamma utbildningsinsatser kring barnets rättigheter. Se bifogat bildspel om
Skånes barnrättsforum.
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att samverkansgrupp barn och unga ser behov av att Blekinge etablerar ett liknande
barnrättsforum som Skåne har. Ida Karlsson, Länsstyrelsen Blekinge och Carina
Andersson bereder ärendet och tar ärendet vidare, antigen via LSVO:s eller strategiska
folkhälsogruppens beslutsstruktur.

§65
FoU verksamhetsplan - fokus på insatser för barn och unga
Föredragande: Helene Sjöblom Andersson
Helene informerade om verksamhetsplanen för FoU 2022 som godkändes av LSVO den 14
januari. Förslaget innehåller både fortsättning på tidigare aktiviteter samt nya aktiviteter.
De nya områdena är uppföljning av mobil närvård, uppföljning av samordnad individuell
plan (SIP), implementering familjecentral och individer med resurskrävande och komplexa

4(7)

behov. Att delta på de digitala mötena - FoU nytt, är ett bra sätt att få information om
pågående aktiviteter. Se bifogat bildspel.
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att

lägga informationen till protokollet

§66
Uppdrag psykisk hälsa (UPH) - Tillbaka till skolan
Föredragande: Greger Andersson
Greger är projektledare för projektet Tillbaka till skolan i Karlshamn. Projektet har pågått sedan
juni 2021, projektet finansieras av UPH medel till och med december 2022.
Målet med projektet är att
• Förebygga skolfrånvaro och utanförskap
• Frånvarande elever åter närvarar
• Samverkansformer mellan interna kommunala verksamheter (elevhälsa, socialtjänst,
LSS) och regionen (BUP, HAB, primärvård) stärks och får en tydligare struktur med
gemensamma mål och arbetssätt.
De metoder som används och aktiviteter som gjorts är
• Kartläggning - omfattning skolfrånvaro, pågående insatser, nuvarande samverkan,
kompetensutvecklingsbehov, behov av samordning mm.
• styrgrupp och arbetsgrupper
o skapa samsyn
o metodutveckling för samverkan
• Samordna det praktiska arbetet på individ- och familjenivå
• Handledning och kompetensförsörjning till personal
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att

lägga informationen till protokollet

§67
Representation i arbetsgrupper och styrgrupper
Föredragande: Bodil Sundlöf, Jacqueline Yates, Carina Andersson
a) Representation till taktisk operativ styrgrupp för satsningen Samsjuklighet
Bodil berättade om den dialog som har förts i Samverkansgrupp Vuxna gällande
anställning av processledare till satsningen Samsjuklighet - psykisk ohälsa
och substansberoende som rör åldersgruppen 13-29 år. Bodil gick också igenom
utkastet av annonstext för processledartjänsten. Det behöver finnas representation
från både Samverkansgrupp Barn och unga och Vuxna gällande kontaktperson i
annons, i rekryteringsgrupp samt i styrgrupp. För att stödja processledaren i
utvecklingsarbetet finns behov av en mindre styrgrupp bestående av utvalda ledamöter
från Samverkansgrupp Barn och Unga och Samverkansgrupp Vuxna. Rapportering av
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projektets utveckling kommer att ges till både samverkansgrupperna.
b) Representation till arbetsgrupp för ny handlingsplan för suicidprevention
För att ta fram en ny handlingsplan för suicidprevention inom uppdrag psykisk hälsa
behövs en arbetsgrupp med olika perspektiv från kommunernas och regionens
verksamheter. Jacqueline ser att det behövs en representant per kommun för
Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborg samt två representanter från
Karlskrona. Representanterna bör representera olika perspektiv som t.ex.
elevhälsovård, IFO, äldreomsorg och funktionsstöd. Från regionen behövs
representanter från sjukhuset, primärvården, barnhälsovården och psykiatrin.
Jacqueline föreslog att ledamöterna stämmer av frågan om representation med de
lokala samverkansgrupperna. Tanken är att den nya handlingsplanen ska kompletteras
med kommunvisa handlingsplaner för suicidprevention. Bifogar bildspel gällande
Länsövergripande strategi för Suicidprevention i Blekinge.
c) Arbetsgrupp för utveckling kring NPF-området
Frågan är hur utveckling och kunskapsspridning kring NPF-området gällande barn och
ungas ska tas om hand. Ska Samverkansgrupp Barn och unga utse en arbetsgrupp?
Inom TSI projektet i Karlskrona kommun arbetas det med att ta fram ett
utbildningspaket inom området.

Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
a) att
utse Timmie Mattsson att vara kontaktperson i annonsen för
processledare och till att ingå i rekryteringsgruppen tillsammans med
Margareta Jansson och Mari Söderström från Samverkansgrupp Vuxna.
att
utvalda ledamöter från Samverkansgrupp Barn och unga och
Samverkansgrupp Vuxna utgör taktisk operativ styrgrupp för gemensam
vårdprocess för samsjuklighet - psykisk ohälsa och substansberoende som rör
åldersgruppen 13-29 år. Utifrån det får bildad styrgrupp inventera behovet av
att utöka styrgruppen med fler ledarmötet för att få fler perspektiv.
b) att
regionens ledamöter tar upp frågan om val av representanter till arbetsgruppen för
suicidprevention i ledningsgruppen för Nära vård
att
kommunerna tar upp frågan om val av representanter till arbetsgruppen för
suicidprevention till de lokala samverkansgrupperna
c) att
bjuda in Susanne Wallin Ericsson, projektledare för projektet TSI i Karlskrona
kommun, för att höra mer de utbildningspaket de håller på att arbeta fram. Utifrån det tar
samverkansgrupp Barn och unga frågan vidare.
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§ 68
Samverkan Blekinge på webben
Föredragande: Carina Andersson
Samverkan Blekinge - ledningssystemet för samverkan mellan Region Blekinge och länets
kommuner inom hälsa, vård, lärande och social välfärd håller på att uppdateras och ta form på
webbplatsen regionblekinge.se. På webbsidan för området Barn och unga finns bland annat
information om Samverkansgrupp Barn och ungas ledamöter, mötestider, minnesanteckningar,
styrdokument med mera. Sidan är under uppbyggnad och kompletteras med mer information efter
hand, se länk eller klicka dig fram, steg för steg; www.regionblekinge.se/Hälsa och vård/ För
vårdgivare/Samverkan Blekinge/Barn och unga. Utvecklingsförslag för webbsidorna Samverkan
Blekinge tas tacksamt emot, meddela Carina Andersson.
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att

lägga informationen till protokollet

att

sprida informationen om webbsidorna till berörda

§69
Övrigt
BarnSäkert
Linda Håkansson gav en uppdatering kring satsningen BarnSäkert som håller på att bredd
införas i länet samt en redovisning av utfallet för maj- december 2021. Arbetsmodellen Barn
Säkert sprids inom barnhälsovården i Sverige för att identifiera psykosociala riskfaktorer och
erbjuda hjälp och stöd till barnfamiljer. Interventionen är i linje med Barnhälsovårdens
nationella program, dvs att utöver universella insatser erbjuda riktade insatser till dem som
behöver mer. Linda informerade också om att Barnhälsovårdens rapport för 2021 är släppt, se
länk. Se bifogat bildspel av presentationen.
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att

ta informationen till protokollet

Protokollet ska skickas till
Ledamöter
Föredragande
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