
 
 

 
 

 

Samverkan Blekinge - Hälsa, vård, lärande och social 
välfärd 
 
 
Sammanträdesprotokoll Samverkansgrupp att växa upp (Barn och Unga) 
2022-05-13 

  

 
Ärendeförteckning 

§81 Godkännande av föredragningslista  

§82 Val av justeringspersoner protokoll 2022-05-13 

§83 Föregående sammanträdesprotokoll 2021-03-11 

§84 Barnahus 
§85 Brukarmedverkan 
§86 Arbete med handlingsplan för samverkansgrupp att växa upp  

§87 Rapportering av revideringsarbetet gällande hälsoundersökningar av placerade barn   

§88 Övrigt 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

   
Tid och plats: Fredagen den 13 maj 2022 kl. 08.30 - 12.00 via Teams 

 
   
Närvarande ledamöter: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helen Enarsson Allevang, avdelningschef elevhälsa, 

Karlskrona kommun 

Emma Stahre, verksamhetschef IFO, Ronneby kommun 

(representerar även Funktionsstöd) 
Sofia Wildros, verksamhetschef, Råd- och stödteamet 
(RoS), Ronneby kommun 

Patrik Håkansson Utbildningsförvaltningen, Olofström 

Kommun 

Nina Bjelke, verksamhetschef myndighet IFO, Karlskrona 

kommun 

Radmila Vujic, Funktionsstöd, Sölvesborg kommun 
Julia Lundin, verksamhetschef IFO, Sölvesborg kommun  

Petra Nordberg, verksamhetschef, Barn- och 

Ungdomspsykiatri och Habilitering, Region Blekinge 
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Boris Svensson, verksamhetschef Primärvård öst samt 

Ungdomsmottagningen, Region Blekinge 

Carita Johansson, avdelningschef första linjen barn och 

ungas psykiska hälsa, Region Blekinge  

Cecilia Klyft Frih, verksamhetschef Allmäntandvården, 

Folktandvården Blekinge, en del av Region Blekinge 

Linda Håkansson, barnhälsovårdssamordnare, Region 

Blekinge  

Helene Sjöblom Andersson, regional utvecklingsledare 

FoU socialtjänst barn och unga, BKC, Region Blekinge 

 
 

Övriga deltagare och 
föredragande:                              
 

 

Anita Sjödahl, brukarsamordnare, Region Blekinge 

Kristina Borén, Länssamordnare Uppdrag Psykisk Hälsa 

Region Blekinge 

Anna Lindeberg, Länssamordnare Uppdrag Psykisk Hälsa 

Region Blekinge 

 
Frånvarande:  
 
 
 
 
 
  

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)  

Magnus Ljungcrantz, verksamhetschef Barn- och 

Ungdomskliniken, Region Blekinge 
Eleonore Sällberg, Barnmorskesamordnare, 
kvinnokliniken, Region Blekinge 

 

 
 

 
 

  
Ordförande och 
sekreterare:                            

 
Carina Andersson, folkhälsostrateg, Region Blekinge 
 

 
 
 

 
Paragrafer:  

 
§81-§88 
 

 

 
Underskrifter:  

  

 …………………………………………….. 
Carina Andersson, ordförande och sekreterare 
 
 
 
Justeras för länets kommuner 
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………………………………………….. 
Patrik Håkansson 
 
 
Justeras för Region Blekinge 
 
 
………………………………………….. 
Helene Sjöblom Andersson 
 

 
 

 

 
 
 
 
§ 81 
Godkännande av föredragningslista  
 

Samverkansgrupp att växa upp beslutar  
  
att          godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista 
 
 
§ 82  
Val av justeringspersoner protokoll 
 

Samverkansgrupp att växa upp beslutar 
    
att          till justeringspersoner för protokoll för mötet 2022-05-13 välja  

Patrik Håkansson, Olofström kommun 
Helene Sjöblom Andersson, Region Blekinge 
 

 
§ 83 
Föregående sammanträdesprotokoll 2022-03-11 

 

Samverkansgrupp att växa upp beslutar  
 

att          godkänna för 2022-03-11 upprättat sammanträdesprotokoll för   

Samverkansgrupp att växa upp 
 
 

§84 

Barnahus 

Föredragande: Emma Stahre 

 

Den 1 oktober beslutade LSVO att ge Samverkansgrupp att växa upp (då Barn och 

Unga) uppdrag att ta fram ett förslag till beslutsunderlag för Barnahus i Blekinge och 

därefter återkomma till LSVO. En arbetsgrupp bestående av representanter från 
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socialtjänsten i samtliga kommuner, polis och åklagare har haft kontinuerliga möten. 

Regionen har inte haft någon representant i arbetsgruppen. Arbetsgruppen har arbetat 

fram en behovsbeskrivning gällande; ekonomi, lokalisering/lokal, verksamhet samt 

aktörer. 

Arbetsgruppen är ense om att Barnahus är en viktig resurs i arbetet med utsatta barn. 

Förutsättningarna är ett gemensamt ansvarstagande från rättsväsende, sjukvård  

och Socialtjänst. BUP (psykisk hälsa) och sjukvård (fysisk hälsa) har central roll i 

Barnahus då dessa består av de två funktioner av fyra som ska finnas, förutom 

polis/åklagare (brottsutredning) och socialtjänst (skydd och samordning). 

Arbetsgruppen har inte tagit del av hur Regionens delaktighet ska se ut och efterfrågar 

Regionens ställningstagande i frågan. Petra Nordberg är positiv till underlaget och att 

kommunerna är eniga i frågan. Helene Allevang lyfter skolperspektivet och uppmanar 

att ta in förskolan och skolan i processen för barnet.  

Om det inte beslutas om ett gemensamt Barnahus är alternativet att en gemensam 

process tas fram över länet för att hantera dessa ärende jämlikt. I bifogat bildspel finns 

arbetsgruppens behovsbeskringen. 

 

 Samverkansgrupp att växa upp beslutar 

 

att          berörda verksamheter i regionen tar ställning till behovsbeskrivningen och 

återkopplar till arbetsgruppen  

 

att          Julia Lundin påbörjar ett underlag till LSVO utifrån behovsbeskrivningen  

 

att           ärendet tas upp på samverkansmötet den 3 juni samt att ha målsättningen att 

ärendet tas upp på LSVO:s möte den 2 september. 

 

 

§85 
Brukarmedverkan  

Föredragande: Anita Sjödahl och Carina Andersson 

 

I dokumentet Överenskommelse om samarbete mellan Region Blekinge och kommunerna 

i Blekinge är det uttalat att det ska finnas brukarinflytande och brukarmedverkan i 

samverkansgrupperna.  

Diskussion fördes hur brukarinflytande och brukarmedverkan kan se ut i 

samverkansgrupp att växa upp. Utifrån barnkonventionen, som är lag, ska beslut som 

rör barn se till barnets bästa, att se till barnets bästa innebär att en prövning av barnets 

bästa/barnkonsekvensanalys görs. Att ta in barnets röst – brukarinflytande, är en 

självklar del i en prövning av barnets bästa/barnkonsekvensanalys.  

 

Samverkansgrupp att växa upp beslutar 

 

att          brukarinflytande och brukarmedverkan ska vara självklart i utvecklingsfrågor 

som rör målgruppen. Hur brukarmedverkan ska se ut får hanteras utifrån varje 

situation/tillfälle.  
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att            det i dagsläget inte är aktuellt med permanent brukarmedverkan på 

samverkansgruppens möten.   

 

att          dialog med Plattformsrådet föras när det är frågor som rör målgruppen. 

Medlemmar i Plattformsråd är representanter från Rörelsehindrades riksförbund, 

(DHR), Hörselskadades och dövas riksförbund (HRF), Synskadades riksförbund (SRF), 

Nationell samverkan för psykisk hälsa, Blekinge (NSPH Blekinge) samt Funktionsrätt 

Blekinge (HSO Blekinge) som precis som NSPH är en paraplyorganisation fast för 

synliga funktionsnedsättningar centralt heter HSO ”Funktionsrätt Sverige”.  

 

 

 §86 
Arbete med handlingsplan för samverkansgrupp att växa upp 
Föredragande: Carina Andersson 
 

Inledningsvis tittade vi över dokumentationen från samverkansgruppens utvecklings-

dag. den 7 april, då fokus var gruppens uppdrag på taktisk nivå i ledningssystemet samt 

framtagande av samverkansgruppens handlingsplan för 2022–2023. För att ta arbetet 

vidare med handlingsplanen genomfördes en workshop, där vi arbetade utifrån en 

logikmodell för att få en röd tråd i processen. En logikmodell kan användas för att 

identifiera behov/problem, åtgärder/insatser och förväntade resultat. Workshopen 

inleddes med att tre ”Breakoutrooms” skapades, där dialog fördes för att titta på 

tidigare identifierade utvecklingsområden och utifrån det formulera behov/problem. 

Formulerade behov/problem delades sedan i hela gruppen. Följande behov/problem 

dokumenterades eller lyftes utifrån de tidigare identifierade utvecklingsområdena.  

 

Övervikt - behov/problem 
Ett omtag behövs. Samverkansrutin och samverkansforum. Tidig upptäckt, tidigt och 
samordnat stöd. Tandhälsan en viktig part. Samverkansforum. Är sammankopplat med 
andra problemområden. Behov av föräldraskapsstödsprogram.  Kunskapshöjning om 
fetma (Obesitas) som är en sjukdom. Ett nationellt vårdprogram är under framtagande. 
 

Samsjuklighet - behov/problem 

Barn med sociala svårigheter och psykisk ohälsa behöver uppmärksammas och även 

tonåringar där missbruk och psykisk ohälsa finns. Gemensamt fokus – ha fokus på hela 

människan. Behövs samsyn och gemensamma utgångspunkter. Tandvård och skola 

har svårt att nå dessa föräldrar. Behövs involvering även av dessa verksamheter. Långa 

väntetider till BUP. Behov av en gemensam process utifrån barnets behov. Teamarbete 

kring dessa barn och unga. Kunskapshöjning inom området. 

 

Skolfrånvaro - behov/problem 

Många barn har en hög skolfrånvaro. Mer kunskap behövs om hur behoven ser ut, vad 

som ligger bakom skolfrånvaro, synliggöra grundproblemen och bli bättre på 

grundproblemen, samsyn, tidiga insatser.  
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Barn med ångest - behov/problem 
Uppmärksammats att barn i lågstadiet har ångestproblematik - existentiella frågor. 
Stor problematik i flera ålderskategorier, delvis också kopplat till skolfrånvaro. Behöver  
omvärldsbevakas. Hur ser det ut nationellt och internationellt. Många som söker 1: a 
linjen, men få i relation till behovet som finns.  

 

Heldygnsvård - behov/problem 

Behov av rutin i hur vi hanterar och tillgodoser dessa barns behov. Regionens insatser 

räcker inte till. Behövs mer insatser och ett gemensamt ansvarstagande. Hög grad 

ärenden med psykisk sjukdom och även intellektuella funktionsnedsättningar 

 

Dyslexi - behov/problem 

Avvaktar pågående process.  

 
Nyanlända familjer är en målgrupp som inte har lyfts tidigare men som har behov av 
utveckling; det är få nyanlända familjer som söker öppenvården, det saknas 
föräldrastödsprogram, verksamheter har behov av kunskapshöjning.  
 
Samverkansgrupp att växa upp beslutar 

 

att          dokumentation från workshopen bearbetas vidare tillsammans med underlag 

från utvecklingsdagen och i beaktan av de utgångspunkter som är formulerade i 

framtagen verksamhetsplan för LSVO (utkast).   

     

 
§87 

Rapportering av revideringsarbetet gällande hälsoundersökningar för placerade 

barn 

Föredragande: Carina Andersson 

Revideringen av samverkansöverenskommelsen börjar bli klar, överenskommelsen 

kommer att delas upp i två dokument, en långsiktig överenskommelse och ett 

tillhörande dokument med riktlinjer & rutiner. Överenskommelsen kommer att 

beslutas av LSVO. Riktlinjerna och rutinerna kommer att beskriva processen för barnet/ 

den unge, det dokumentet bör följas upp kontinuerligt och inledningsvis med tät 

intervall, för att förfina och förbättra processen för dessa barn.  Framtagande av 

länsgemensamma blanketter pågår. Just nu pågår en dialog med regionjuristen för att 

undersöka det juridiska gällande samtycke och insamling av underlag inför 

hälsoundersökningen. När dokumenten och blanketterna är klara kommer de att skicks 

på remiss till berörda.  En lägesrapportering till LSVO är anmäld till LSVO:s 

beredningsgrupp, målsättningen är att överenskommelsen kan beslutas efter 

sommaren.   

 

Samverkansgrupp att växa upp beslutar 

 

att          lägga informationen till protokollet 
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§ 88  

Övrigt 

När samverkansgruppen hade sin utvecklingsdag den 7 april, kom önskemål upp om 

fler fysiska möten under året.   

 

Samverkansgrupp att växa upp beslutar 

 

att          ha ett fysiskt samverkansmöte på Bräkne-Hoby folkhögskola den 9 september  

 

 

Information som delades i chatten:  

Linda la ut information om Socialstyrelsens presentation om ett kunskapsstöd för att 

stödja och stimulera språkutveckling hos barn 0–2 år, se länk 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

 
   
 
 

 
 
 

Protokollet ska skickas till 
Ledamöter 

Föredragande 
 

 

Nytt%20kunskapsstöd%20om%20små%20barns%20språkutveckling


 

Det här dokumentet är elektroniskt underskrivet.  

Var vänlig verifiera dokumentet på https://sign.regionblekinge.se/validate  

 

 

 
Den här sidan är tillagd av Region Blekinges underskriftstjänst. Sida 1 
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