Samverkan Blekinge - Hälsa, vård, lärande och social
välfärd
Sammanträdesprotokoll Samverkansgrupp Barn och Unga
2021-11-12

Ärendeförteckning
§33 Godkännande av föredragningslista
§34 Val av justeringspersoner protokoll 2021-11-12
§35 Föregående sammanträdesprotokoll 2021-10-08
§36 Drogförebyggande arbete i Blekinge (ANDTS)
§37 UPH, Nuläge, SIP, Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser (EMQ)
§38 Samverkansavtalet - revideringen
§39 Hälsoundersökningar av placerade barn - revideringen
§40 Det regionala utvecklingsarbetet Sömlösa och tidigt samordnade insatser för barn (TSI)
§41 Övrigt

Tid och plats:

Fredagen den 12 november 2021 kl. 13.00 - 16.00 via Teams

Närvarande ledamöter:

Nina Bjelke, chef för avdelningen barn och unga, Karlskrona
kommun
Helen Enarsson Allevang, avdelningschef elevhälsa,
Karlskrona kommun
Emma Stahre, verksamhetschef IFO, Ronneby kommun
Jessica Masmanidou, verksamhetschef, Funktionsstöd,
Ronneby kommun
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
Radmila Vujic, Funktionsstöd Sölvesborg kommun
Julia Lundin, verksamhetschef IFO Sölvesborg kommun

Agnes Lindeberg, verksamhetschef Ungdomsmottagningen,
Region Blekinge
Petra Nordberg, verksamhetschef, Barn- och
Ungdomspsykiatri och Habilitering, Region Blekinge
Linda Håkansson, barnhälsovårdssamordnare, Region
Blekinge
Helene Sjöblom Andersson, regional utvecklingsledare FoU
socialtjänst barn och unga, Blekinge kompetenscentrum
Region Blekinge

Övriga deltagare och
föredragande:

Sanna Sommén, ANDTS samordnare Länsstyrelsen Blekinge
Ida Karlsson, Föräldraskapsstödssamordnare Länsstyrelsen
Blekinge
Kristina Borén Länssamordnare Uppdrag Psykisk Hälsa
Region Blekinge
Camilla Söderling SIP samordnare Sölvesborgs kommun
Emelie Sandqvist SIP samordnare Karlshamn kommun

Frånvarande:

Erik Skrapegård, tf avdelningschef barn och unga samt
daglig verksamhet/sysselsättning, Karlskrona kommun
Helen Hagegren, verksamhetschef IFO, Olofströms
kommun
Anna Svensson, primärvårdschef, Region Blekinge
Magnus Ljungcrantz, verksamhetschef Barn- och
Ungdomskliniken, Region Blekinge
Eleonore Sällberg, Barnmorskesamordnare, kvinnokliniken,
Region Blekinge

Ordförande och
sekreterare:

Carina Andersson, folkhälsostrateg, Region Blekinge

Paragrafer:

§33-§41

Underskrifter:
……………………………………………..
Carina Andersson, ordförande och sekreterare
Justeras för länets kommuner
…………………………………………..
Helen Enarsson Allevang
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Justeras för Region Blekinge
…………………………………………..
Agnes Lindeberg

§ 33
Godkännande av föredragningslista
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista

att

§ 34
Val av justeringspersoner protokoll
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att
o
o

till justeringspersoner för protokoll för mötet 2021-11-12 välja
Helen Enarsson Allevang, Karlskrona kommun
Agnes Nordberg, Region Blekinge

§ 35
Föregående sammanträdesprotokoll 2021-10-08
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att
godkänna för 2021-10-08 upprättat sammanträdesprotokoll för Samverkansgrupp
Barn och Unga

§ 36
Drogförebyggande arbete i Blekinge (ANDTS)
Föredragande: Sanna Sommén ANDTS samordnare Länsstyrelsen Blekinge och Ida Karlsson
Föräldraskapsstödssamordnare Länsstyrelsen Blekinge
En ny regional strategi för det drogförebyggande arbetet i Blekinge län för tidsperioden
2022-2026 håller på att tas fram. Barn, unga, unga vuxna och narkotika kommer att vara de
regionalt övergripande prioriteringarna inom ANDTS i Blekinge i tidsperioden 2022-2026.
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Det regionala arbetet med tobak, spel om pengar, alkohol och dopning kommer att fortsätta
i länet men mycket av arbetet har implementerats i organisationernas verksamhet och utgör
därmed ordinarie linjeverksamhet.
Fem förslag på regionala prioriteringar har tagits fram, särskilt intressanta för
samverkansgrupp barn och unga är följande tre förslag.
Ett förebyggande arbete med fokus på risk- och skyddsfaktor för normbrytande beteenden och
narkotikaanvändning
Blekinge ska under de kommande fyra åren utifrån kunskap om de direkta och
påverkbara risk- och skyddsfaktorer som enligt forskningen spelar störst roll,
utveckla ett förebyggande arbete för normbrytande beteenden hos unga.
Detta i form av:
o Ett utvecklat föräldraskapsstöd
o Stöd till barn och familjer i behov
o Samverkan kring barn och unga med normbrytande beteende
o En trygg skola- förebygga skolmisslyckande och öka skolanknytningen
Redan den 27 januari 2022, bjuder länsstyrelsen in till en konferens för kunskapshöjning
gällande normbrytande beteende, se bifogat dokument. Ett fullständigt program med
spikade tider, plats och föreläsare kommer inom kort. Inbjudan kommer att spridas till
kommunerna och regionen via respektive organisations folkhälso-/ANDTS- samordnare.
o

o

Förstärka arbetet med att förebygga bruk av narkotika, dopning och narkotikaklassade
läkemedel hos unga vuxna
Blekinge ska under de kommande fyra åren förstärka arbetet med att förebygga bruk
av narkotika, dopning och narkotikaklassade läkemedel bland unga vuxna i åldern
16-29 år samt 30-44 år. Detta genom att utveckla ett regionalt arbete med fokus på
olika arenor där unga vuxna befinner sig samt kring riskmiljöer för bruk av
narkotika och narkotikaklassade läkemedel.
Viktiga arenor som har identifierats är:
o Arenor för vidare studier och arbetslösa unga vuxna
o Näringslivet som arena
o Hälso-och sjukvården som arena
o Gymmiljö
o Krogmiljö

o

Stärka länets arbete gällande samsjuklighet, psykisk ohälsa och missbruk eller beroende, med
fokus på utsatta grupper
Blekinge ska under kommande fyra åren arbeta för att ha ett regionalt
utvecklingsarbete med fokus på samverkan kring personer med psykisk ohälsa och
beroende eller missbruk, så kallad samsjuklighet. Detta med ett särskilt fokus på
samsjuklighet hos utsatta grupper.
Identifierade utsatta grupper som ska prioriteras:
o HBTQI-personer
o Barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder (ADHD)
o Kvinnor
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Förslag på aktivitet ges om att Anders Printz, särskild utredare för
Samsjuklighetsutredningen (som kommer att överlämnas i slutet av november) vid önskemål
kan komma till Blekinge och föreläsa om utredningen samt ge stöd i det regionala arbetet.
Efter presentationen fördes en dialog gällande föreslagna regionala prioriteringar. Synpunker
som framkom var att prioriteringarna var bra, samt att sexuell utsatthet är ett område som
angränsar och bör uppmärksammas och inkluderas.
Tidsplan för det fortsatta arbetet med framtagandet av strategin:
December: Utkast färdigt från Blekingesamverkan mot droger, både fullständig samt
kortversion
Januari: Godkännande för remissrunda i Regionchefsgruppen med inbjudan till LPO chefer
1 februari- 15 april: Remissrunda i samtliga antagande organisationer
1 maj- 1 juli: Antagande i samtliga organisationer (Länsstyrelsen Blekinge, Polismyndigheten,
Region Blekinge och länets samtliga kommuner)
Utifrån strategin tas årliga regionala handlingsplaner fram genom beredningsgruppen
Blekingesamverkan mot droger. Den föredras för godkännande i styrgruppenRegionchefsgruppen.
Kontaktpersoner för ANDTS (det drogförebyggande arbetet) inom respektive
organisationer:
Eva Dahlberg, Karlskrona kommun
Sofie Ceder, Ronneby kommun
Jenny Andersson, Karlshamns kommun
Maria Torstensson, Sölvesborgs kommun
Ulf Clang, Olofströms kommun
Johanna Morin, Region Blekinge
Samtliga kommunpoliser i länet för Polismyndigheten

Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att

lägga informationen till protokollet

att följa arbetet med strategin och bjuda i länsstyrelsens ANDTS samordnare och
föräldraskapssamordnare när de anser att det finns mer information att delge eller då behov
av dialog med samverkansgrupp barn och unga finns
§37
Uppdrag psykisk hälsa (UPH), nuläge, SIP, Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska
insatser (EMQ)
Föredragande: Kristina Borén, Emelie Sandqvist och Camilla Söderling
Kristina gav en nulägesbild av arbetet kring Uppdrag psykisk hälsa (UPH).
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o
o
o

o

LSVO ställer sig bakom beslut om två Länssamordnare på 100%. Att etablera den
nya strukturen som beslutas om i juni 2021 kräver mer resurser.
UPHs kommunikatör har avslutat sitt uppdrag och ny rekrytering ska påbörjas.
LSVO ställer sig bakom att rekommendera regiondirektören att avsätta 450.000
kronor av länsgemensamma stimulansmedel inom Uppdrag psykisk hälsa (UPH) i
syfte att täcka kostnaden för drift och förvaltning under 2022 av det nationella
kvalitetsregistret för elevhälsans medicinska insats, EMQ. Länet är i stort behov av
denna data för att kunna välja rätt insatser för barn och unga samt för att kunna
följa upp effekten av insatser som ges inom ramen för statsbidragsmedel och andra
insatser för barn och unga.
Arbetet med att hitta forum och metod för bred dialog vid uppstart av satsningar
fortlöper. Pilot för utformning av satsningarna barn med övervikt och fetma samt
skolungdomars existentiella och fysiska hälsa.

Emelie och Camilla föredrog om ett utbildningsupplägg som är framtaget av SIPsamordnare inom UPH och Processledare LOS. Utbildningsupplägget består av tre boxar;
SIP-STÖDJARE
Syfte: Spetsutbildning, rustad för att ge teoretiskt och praktiskt stöd till kollegor och chef i
SIP-arbetet
Målgrupp: Olika professioner med särskilt intresse (för samverkan/-ordning)
CHEF/LEDARE
Syfte: Grundkunskaper om SIP, att skapa förutsättningar för medarbetare. Skapa
engagemang. Säkra långsiktighet/hållbarhet (SIP-stödjare mm).
Målgrupp: Alla chefer + SIP-stödjare
BREDD
Syfte: Få grunderna, få verktyg för att genomföra SIP i praktiken
Målgrupp: Olika professioner som i det dagliga arbetet möter personer som kan ha behov av
samverkan/samordning mellan olika aktörer
Beslut som efterfrågades var gällande:
o Länsgemensamt utbildningsupplägg (bild 3)
o Funktionen som SIP-stödjare (bild 4-6)
Det blev tydligt att uppdraget SIP-samordnare inom UPH ser olika ut i länets kommuner.
SIP-samordnare i Olofström, Karlshamn och Sölvesborg arbetar i stort sett likadant och
fungerar som SIP-stödjare i kommunen. I Ronneby och Karlskrona är SIP-samordnarens
uppdrag utformade på andra sätt.
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att
en arbetsgrupp bereder förslag på hur ett länsövergripande SIP-samordning gällande
barn och ungas skulle kunna se ut, med beaktan av kommunernas pågående arbete med SIPsamordnare i länet, dess likheter och skillnader samt styrkor och svagheter.
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att samverkansgrupp barn och unga inte kan ta ställning till efterfrågade beslut förrän
samverkansgruppen har en helhetsbild av det pågående SIP arbetet gällande barn och unga i
länet samt har en samsyn/målbild hur SIP arbetet i länet gällande barn och ungas ska se ut
framåt.
§ 38
Samverkansavtalet - revideringen
Föredragande: Carina Andersson
•
•
•
•

Bodil Sundlöf presenterade UTKAST Överenskommelse om samarbete på LSVO
den 5 nov
Samordnarna för revideringen har haft dialog med NSPO och väntar nu på skriftlig
återkoppling från NSPO
Framtagna utvecklingsområden för barn och unga stämdes av med
samverkansgruppen
Vuxengruppen har arbetat med delar av utkastet som stämdes av med
samverkansgruppen
o definition av målgrupperna
o genomgående använda individen som benämning
o använda det etablerade begreppet brukarinflytande

Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att

godkänna den text vuxengruppen har arbetat fram

att

godkänna förslag till text under utvecklingsområden för barn och unga delen

§ 39
Hälsoundersökningar av placerade barn - revideringen
Föredragande: Carina Andersson
Revidering av länsövergripande samverkansdokument angående barn och unga som placeras
enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om vård av unga (LVU) har på börjats.
Uppdraget beslutades av f.d. verksamhetsgrupp IFO/Funktionsstöd/psykisk hälsa. När
uppdraget formulerades ansåg verksamhetsgruppen att följande verksamheter borde vara
representerade i en arbetsgrupp:
• Representant liten kommun
• Representant mellanstor kommun
• Representant stor kommun
• FoU barn och unga
• Barn- och ungdomsmedicinkliniken
• BUP
• Primärvården
• Tandvården
• Enheten för kvalitet och utveckling, barnrättsperspektivet
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Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att
befintligt länsövergripande samverkansdokument gäller tills det reviderade
dokumentet är beslutat. Viktigt att det förmedlas ut till berörda i verksamheterna
att

arbetsgruppen återkopplar till samverkansgruppen under arbetets gång

§40 Det regionala utvecklingsarbetet Sömlösa och tidigt samordnade insatser för
barn (TSI)
Föredragande: Helene S A och Carina A samordnare för utvecklingsarbetet
Vid förra mötet beslutades att representanter skulle utses och agera ”bollplank”/stöd till
samordnarna för TSI och representanter skulle utses till arbetsgrupp för att arbetat med
konferensen 2022. Få representanter har meddelats, frågan behöver lyftas igen i
organisationerna.
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att några intresserade och engagerade medarbetare ska utses och vara ett ”bollplank”/stöd
till samordnarna, utsedda representanter meddelas till Helene eller Carina snarast.
att representanter till arbetsgrupp för konferensen 2022 ska utses, namn meddelas till
Helene eller Carina snarast.

§41 Övrigt
a) Avvikelserapport Dyspraxi
Helen Allevang informerar att en avvikelse kommer att rapporteras till samverkansgrupp barn och unga
gällande Dyspraxi.
b) Arbete kring de lokala samverkansgrupperna
För att etablera och stärka samverkansarbetet i hela ledningssystemet, efterfrågas information om hur den
lokala samverkan ser ut i kommunerna.
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att
a) ta upp avvikelserapporten på nästa möte då avvikelsen har rapporterats till samverkansgruppen
och Carina A har fått mer information från berörd verksamhet
att
a) samverkansgrupp Barn och Unga vänder sig till LSVO och efterfråga beslut om en systematiskt
hantering för avvikelser i samverkan
att
•
•
att

b) Samverkansgrupp Barn och Unga ger följande uppdrag till respektive lokal samverkansgrupp
Kartlägga hur den lokala samverkansstrukturen ser ut idag?
Återkoppla på samverkansmötet den 10 december
b) Samverkansgrupp Barn och Unga ger följande uppdrag till respektive lokal samverkansgrupp
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•
•

Ta fram ett gott exempel då samverkan fungerar bra
Skriv ner case/fallbeskrivningar då samverkan är en utmaning, maila till Carina A, carinac.andersson@regionblekinge.se

Protokollet ska skickas till
Ledamöter
Föredragande
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