HÄLSO OCH S JUKVÅRD
Utvecklingsavdelningen
Handläggare

Mötesanteckningar möte med verksamhetsgrupp
IFO/psyk/funktionshinder
Datum:

Tid:

Plats:

2020-04-21

09.00-11.00

Skype

Accepterat: Carina Söderholm, Petra Nordberg, Göran Fridh, Agneta Lundblom-Eriksson, Sofia Wildros,
Ingegerd Carlsson, Lena Wilson-Ericsson, Carina Andersson, Helene Sjöblom-Andersson, Bodil Sundlöf
Avböjt: Mari Söderström, Margareta Jansson, Karin Magnusson, Helen Hagegren, Björn Petersson

1. Välkommen, anmälan av övriga frågor
Bodil hälsade välkommen. Inga övriga frågor anmäldes.

2. Föregående mötesanteckningar
Mötesanteckningar från mötet 2020-02-25 gicks igenom och godkändes.
Mötet 2020-03-24 ställdes in p.g.a. för få deltagare.

3. Tillsättning av projektledare för sammanhållen vårdprocess för
unga och vuxna med allvarligt missbruk och samtidig psykisk sjuklighet
LSVO:s ledningsgrupp har beviljat medel till projektledare för att ta fram en sammanhållen vårdprocess
för unga och vuxna med allvarligt missbruk och samtidig psykisk sjuklighet (50% kommunerna och 50%
regionen under tiden 2020 - 2021). Ledningsgruppen har också bett verksamhetsgruppen föreslå lämpliga
personer för uppdragen.
Beslut:
• Verksamhetsgruppen enades om att ge Petra, Margareta, Björn och Mari i uppdrag att ta fram en
beskrivning av uppdraget som projektledare till senast den 8/5. Beskrivningen ska användas
för information till lämpliga kandidater.
• Gruppen enades också om att lämna förslag på namn till projektledaruppdragen till
undertecknad senast den 15/5.

4. Redovisning av resultat från det regionala utvecklingsarbetet – ”Sömlösa och
tidigt samordnade insatser för barn”, TSI
Carina Andersson, folkhälsostrateg och Helene Sjöblom-Andersson, regional utvecklingsledare FoU
socialtjänst, barn och unga, vid BKC, informerade om det regionala utvecklingsarbetet – ”Sömlösa och
tidigt samordnade insatser för barn”, TSI, se bifogat bildspel.
Ett förslag som växt fram i arbetet med TSI är att etablera en regional plattform med namnet ”Regionalt
forum för samverkan kring barn 0–18 år+” (inkl gymnasieungdomar). Forumet föreslås vara en del av den
befintliga strukturen för ledning och styrning i länet. Utgångspunkten ska vara regionala utvecklingsfrågor
för ALLA barn, inte bara riskgrupper samt regionala utvecklingsfrågor på ALLA nivåer; hälsofrämjande,
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förebyggande, tidiga insatser, åtgärder. Ledord är barnet i centrum, barnkompetens, barnperspektiv samt
barnrättsperspektiv. Förslaget innebär att det inom ramen för LSVO skulle bildas en egen
verksamhetsgrupp för barn och unga, vilket skulle påverka uppdraget för den nuvarande
verksamhetsgruppen för IFO/psyk/funktionshinder.
Beslut:
• Mötesdeltagarna enades om att till mötet den 28/5 tänka igenom hur bemanning av två
verksamhetsgrupper, en för ”Vuxna” och en för ”Barn och unga” inom området
IFO/psyk/funktionshinder kan se ut.

5. Revidering av handlingsplanen 2020 - Överenskommelsen mellan staten och
SKR om psykisk hälsa 2020
Handlingsplanen för psykisk hälsa 2020 skrevs och rapporterades in till SKR innan 2020 års
överenskommelsen för mellan staten och SKR blev klar i januari 2020. I överenskommelsen finns ett nytt
område som benämns ”Kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och socialtjänst” (6.4) som både
regionen och respektive kommun har fått särskilda medel till. Diskussion fördes om kommunerna och
regionen ska arbeta gemensamt eller var för sig med denna fråga. Det handlar bl.a. om användningen av
nationella riktlinjer och vård- och insatsprogram, VIP, inom psykisk hälsa.
Beslut:
• Mötesdeltagarna enades om att ge Analysgruppen i uppdrag att revidera handlingsplanen för 2020
med anledning av den nya överenskommelsen och inkludera ”Kunskapsbaserad och säker hälsooch sjukvård och socialtjänst”.
• Deltagarna enades också om att på kommande möten med verksamhetsgruppen själva gå igenom
nationella riktlinjer och vård- och insatsprogrammen för att undersöka användningsgraden och bli
överens om ev. utvecklingsbehov (gap-analys).

6. Avvikelse dyslexi från Olofström kommun
Vid föregående möte diskuterades en avvikelse anmäld av Olofströms kommun om dyslexiutredning och
intyg om dyslexi till högskoleprovet.
Undertecknad har haft med verksamhetschef Ingegerd Carlsson från Olofströms kommun, Per
Johansson, verksamhetschef Basenhet Öron, Ulrica Karlsson, avdelningschef Hörselvård och
Logopedmottagning samt med Universitets- och högskolerådet som arrangerar högskoleprovet.
Vid kontakterna med kommunens och regionens chefer framgår att alla frågeställningar om ansvar och
skyldigheter avseende dyslexiutredningar inte blev helt klarlagda och nedtecknade i det nu gällande
samverkansavtalet. Vid kontakt med Universitets- och högskolerådet framkom att ansvaret för
dyslexiutredning för intyg till högskoleprovet inte är reglerat och att olika regioner och kommuner gör
olika. Detta innebär att det krävs ett regionalt beslut om vilken service som ska erbjudas invånarna.
Beslut:
• Mötesdeltagarna enades om att utreda frågan vidare genom att regionens företrädare i
verksamhetsgruppen träffar chefer vid Basenhet Öron. Undertecknad bjuder in Carina Söderholm
och Petra Nordberg till möte med representanter för Basenhet Öron.
• Ingegerd Carlsson informerar vårdnadshavaren till eleven som begärt intyg till högskoleprovet.
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7. Revidering av Länsövergripande samverkansavtal Blekinge 2018 – 2020
Det länsövergripande samverkansavtalet gäller t.o.m. 2020 och det är nu dags för att påbörja arbetet med
revidering inför nytt ett avtal. Mötesdeltagarna diskuterade på vilket sätt revideringen ska genomföras.
Beslut:
• Deltagarna enades om att verksamhetsgruppens representanter ska begära in synpunkter på
nuvarande avtal från de lokala samverkansgrupperna i respektive kommun.
• Synpunkterna ska ha inkommit senast den 15/9 och diskuteras på verksamhetsgruppens möte
den 28/9.
• Deltagarna enades också om att det nya avtalet ska kompletteras med tidigt samordnade insatser
för barn, TSI.

8. Mötestider hösten 2020
Diskussion fördes om förslag till mötestider för verksamhetsgruppen hösten 2020. Mötesdeltagarna
enades om att stryka det föreslagna mötet i augusti och att byta ut en föreslagen måndag till en tisdag.
Beslut:
• Deltagarna enades om följande mötestider för verksamhetsgruppen IFO/psyk/funktionshinder
hösten 2020:
Fredag 28/8 kl 08.30-11.30 (stryks)
Måndag 28/9 kl 13-16
Fredag 30/10 kl 08.30-11.30
Tisdag 24/11 kl 13-16
Måndag 30/11 kl 13-16 (stryks)
Fredag 18/12 kl 08.30-11.30

9. Övriga frågor - information
RSS Kvinnofridssatsning
Martina Olsson, handläggare mänskliga rättigheter (vik) vid Länsstyrelsen i Blekinge län, kommer att lånas
ut från länsstyrelsen till att arbeta med RSS Kvinnofridssatsning på 50% mellan maj-december 2020. En
del av uppdraget är att samordna ”En vecka fri från våld”. Förutom detta kommer Martina arbeta utifrån
kvinnofridssatsningens genomförandeplan i Blekinge, samt med återrapportering. Hon kommer även att
ingå i SKR:s nationella nätverk för kvinnofridssatsningen. I arbetet med ”En vecka fri från våld” har
Martina uppmärksammat behovet av en kommunikatör men vet inte vem eller vilka som kan hjälpa till.
Beslut:
• Bodil kontaktar Maj-Lis Olsson som hade samordnaruppdraget för ”En vecka fri från våld” 2019
för att få information om hur frågan om kommunikatör löstes då.

Projektledare Analysgruppen och Suicidprevention
LSVO:s ledningsgrupp har beslutat att erbjuda Christoffer Olsson från Karlskrona kommun uppdraget
som projektledare 50-100% för Analysgruppen t.o.m. 2021-03-31.
LSVO:s ledningsgrupp har beslutat att erbjuda Jacqueline Yates från Region Blekinge uppdraget som
projektledare 100% för suicidprevention t.o.m. 2021-03-31.
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Ersättare för Lotta Bolwede i nationellt funktionshindernätverk
Kommunens representant i det nationella funktionshindernätverket har önskat en ersättare från Region
Blekinge. Region Blekinge anmäler Gerthi Persson, som är tjänsteperson i Region Blekinges
funktionsstödsråd, som ersättare för Lotta.

10. Nästa möte

Nästa möte äger rum den 28/5 kl 08.30-11.30 på Skype.
Vid mötesanteckningarna
Bodil Sundlöf

