Samverkan Blekinge - Hälsa, vård, lärande och social
välfärd
Sammanträdesprotokoll Samverkansgrupp Barn och Unga
2021-12-10

Ärendeförteckning
§42 Godkännande av föredragningslista
§43 Val av justeringspersoner protokoll 2021-12-10
§44 Föregående sammanträdesprotokoll 2021-11-12
§45 Uppdrag psykisk hälsa (UPH)
§46 Återkoppling gällande de lokala samverkansgrupperna
§47 Barnahus - avstämning och planering
§48 Statusuppdatering
§49 Övrigt

Tid och plats:

Fredagen den 10 december 2021 kl. 13.00 - 16.00 via Teams

Närvarande ledamöter:

Helen Enarsson Allevang, avdelningschef elevhälsa,
Karlskrona kommun
Emma Stahre, verksamhetschef IFO, Ronneby kommun
(representerar även Funktionsstöd)
Helen Ahlberg, verksamhetschef familj och individ,
Karlshamn kommun (representerar även Funktionsstöd en
tid framåt)
Patric Håkansson, förvaltningschef
Utbildningsförvaltningen, Olofström Kommun
Timmie Mattsson, verksamhetschef Funktionsstöd,
Olofströms kommun
Helen Hagegren, verksamhetschef IFO, Olofströms
kommun
Radmila Vujic, Funktionsstöd, Sölvesborg kommun
Julia Lundin, verksamhetschef IFO, Sölvesborg kommun

Petra Nordberg, verksamhetschef, Barn- och
Ungdomspsykiatri och Habilitering, Region Blekinge
Eleonore Sällberg, Barnmorskesamordnare,
kvinnokliniken, Region Blekinge

Övriga deltagare och
föredragande:

Kristina Borén Länssamordnare Uppdrag Psykisk Hälsa
Region Blekinge
Camilla Söderling SIP samordnare Sölvesborgs kommun
Jacqueline Yates, Länssamordnare Suicidprevention

Frånvarande:

Erik Skrapegård, tf avdelningschef barn och unga samt
daglig verksamhet/sysselsättning, Karlskrona kommun
Nina Bjelke, chef för avdelningen barn och unga,
Karlskrona kommun
Agnes Lindeberg, verksamhetschef
Ungdomsmottagningen, Region Blekinge
Anna Svensson, primärvårdschef, Region Blekinge
Magnus Ljungcrantz, verksamhetschef Barn- och
Ungdomskliniken, Region Blekinge
Linda Håkansson, barnhälsovårdssamordnare, Region
Blekinge
Helene Sjöblom Andersson, regional utvecklingsledare
FoU socialtjänst barn och unga, BKC, Region Blekinge

Ordförande och
sekreterare:

Carina Andersson, folkhälsostrateg, Region Blekinge

Paragrafer:

§42-§49

Underskrifter:
……………………………………………..
Carina Andersson, ordförande och sekreterare

Justeras för länets kommuner

…………………………………………..
Emma Stahre
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Justeras för Region Blekinge

…………………………………………..
Petra Nordberg

§ 42
Godkännande av föredragningslista
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att

godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista

§ 43
Val av justeringspersoner protokoll
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att

till justeringspersoner för protokoll för mötet 2021-12-10 välja
o Emma Stahre, Ronneby kommun
o Petra Nordberg, Region Blekinge

§ 44
Föregående sammanträdesprotokoll 2021-11-12
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att godkänna för 2021-11-12 upprättat sammanträdesprotokoll för
Samverkansgrupp Barn och Unga

§45
Uppdrag psykisk hälsa (UPH), nuläge, SIP och länsgemensam handlingsplan för
suicidprevention 2022
Föredragande: Kristina Borén, Emelie Sandqvist och Jacqueline Yates
a) Nuläge
- Rekrytering av kommunsamordnare pågår, Olofströms kommun ansvarar för
tjänsten.
- Rekrytering av kommunikatör pågår, Region Blekinge ansvara för tjänsten.
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-

Överenskommelsen Uppdrag psykisk hälsa har en bred ansats, från
hälsofrämjande och förebygga insatser för psykisk hälsa till öka
tillgängligheten och kvaliteten i vården för de som redan har drabbats.
Stimulansmedlen syftar till att möjliggöra fortsatt långsiktig hållbart
utvecklingsarbete inom området.
Se bifogat bildspel.

b) SIP
- Sedan förra samverkansmötet har arbetsgruppen haft kontakt med olika
personer i länet som arbetar för öka kvalitén för barns individuella vårdplan
(SIP), något större arbete kring frågan har inte hunnits med sedan förra mötet.
Det arbetsgruppen lyfter är behov av länsgemensam utbildningsstruktur och
behov av fortsatt arbete för ökad kvalitet och utveckling av SIP för barn.
c) Information om suicid och genomgång av den länsövergripande
handlingsplanen för suicidprevention, se bildspel.
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
a)
att lägga informationen till protokollet
b)
att ställa sig bakom förslaget om en länsgemensam utbildningsstruktur
att arbetsgruppen arbetar vidare med att skapa en gemensam inriktning för SIP
processen länsövergripande, och återkoppla arbetet till samverkansgruppen
c)
att lägga informationen till protokollet
att ställa sig bakom förslaget att handlingsplanen fortlöper under 2022

§46
Återkoppling gällande de lokala samverkansgrupperna
Respektive lokal samverkansgrupp presenterade den lokala samverkansstrukturen; hur den ser ut
och fungerar. En summering av samtliga presentationer finns i bifogad Power Point.
Samverkansgrupp barn och unga är ny grupp och den lokala samverkansstrukturen behöver tid för
att etableras. Att lyssna till varandras presentationer och dela erfarenheter kring de lokala
samverkansstrukturerna gynnar etableringsprocessen. Regionen för en intern diskussion om hur
regionens representation kan se ut i fortsättningen för att bidra till hållbar struktur och
representation.
Protokoll från samverkansgruppen behöver skyndsamt skickas ut för att den lokala
samverkansprocessen ska fungerar.
En gemensam plattform, samarbetsyta efterfrågas. FINSAM Blekinge har en fungerade plattform
och intressant struktur med operativa konsultationsteam.
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Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att bjuda in Magnus von Schenck, förbundschef för FINSAM i Blekinge till nästa
samverkansmöte för att få information om deras plattform och inspiration kring lokal
samverkanstruktur.

§47
Barnahus - avstämning och planering
Föredragande: Emma Stahre och Helen Hagegren
Arbetsgruppen har haft ett inledande möte, avvaktar nu besked om Polisens
ställningstagande till medverkan i framtagande av förslag till beslutsunderlag för
Barnahus i Blekinge. Polismyndigheten är viktig och har en central roll i frågan.
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att

ta informationen till protokollet

§ 48
Statusuppdatering
- Hälsoundersökningar av placerade barn – revideringen
o Utsedd arbetsgrupp har kontinuerliga möten
o Hälsoval Bleking har informerats om hälso- och sjukvårdens lagstadgade uppdrag
gällande LVU läkarundersökningar, Hälsoval kommer att få kontinuerlig information
under revideringen.
-

Dyslexi och logopediska utredningar
o Möte för dialog och klargörande gällande ansvarsfördelning av logopediska
utredningar, då bland annat avvikelsen gällande Dyspraxi kommer att diskuteras, är
inplanerat till början av 2022.

-

Tidiga och samordnade insatser (TSI)
o Helene Sjöblom Andersson och Carina Andersson som samordnar det regionala
utvecklingsarbetet har tidigare efterfrågat intresserade och engagerade
medarbetare som vill vara ett ”bollplank”/stöd till samordnarna, det saknas
fortfarande representation från socialtjänsten. Representanter till arbetsgrupp för
konferensen 2022 efterfrågas också, namn meddelas till Helene eller Carina snarast.

-

Information om samverkan på webben
o Webbsidor om Samverkan Blekinge är under uppbyggande, se Vårdsamverkan Region Blekinge, tankar och idéer mottages tacksamt, kontakta Carina Andersson
carina-c.andersson@regionblekinge.se.

Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att

ta informationen till protokollet
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§49
Övrigt
Inga ärende togs upp

Protokollet ska skickas till
Ledamöter
Föredragande
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