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Justeras för Region Blekinge
…………………………………………..
Petra Nordberg

§ 24
Godkännande av föredragningslista
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista

att

§ 25
Val av justeringspersoner protokoll
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att
•
•

till justeringspersoner för protokoll för mötet 2021-10-08 välja
Timmie Mattsson, Olofströms kommun
Petra Noreberg, Region Blekinge

§ 26
Föregående sammanträdesprotokoll 2021-09-03
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att
godkänna för 2021-09-03 upprättat sammanträdesprotokoll för Samverkansgrupp
Barn och Unga
§ 27
Nytt uppdrag från LSVO gällande Barnahus
Föredragande: Nina Bjelke
På förra samverkansmötet den 3 september beslutade samverkansgruppen att föreslå LSVO
att ge förvaltningschefer i kommunerna och Region i uppdrag att undersöka och förankra en
utredning om ett nytt Barnahus i respektive organisation. Nina föredrog ärendet för LSVO
den 1 oktober. Utifrån det gav LSVO Samverkansgrupp Barn och Unga uppdrag att ta fram
ett förslag till beslutsunderlag för Barnahus i Blekinge och därefter återkomma till LSVO.
LSVO gruppen betonade vikten av förankring i den politiska ledningen samt att arbetet bör
ske skyndsamt.
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Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att
samtliga kommuner utser en representant som ska ingå i arbetsgruppen likaså utser
regionen representanter till arbetsgruppen. Utsedda representanter meddelas till Nina Bjelke.
Nina Bjelke bjuder in polisen och sammankallar till ett första mötet.

§28
Uppdrag psykisk hälsa (UPH), BarnSäkert, Barn med övervikt och fetma
Föredragande: Kristina Borén, regional länssamordnare Uppdrag psykisk hälsa
Kristina berättade om den nya strukturen för Uppdrag psykisk hälsa (UPH) som LSVO
beslutade om i juni 2021. En struktur där utvecklingsarbetet utgår från en bred ansats och
där förankringsprocessen är väsentlig. Kristina gick igenom budget och var i
beredningsprocessen förslag på inkomna satsningar befinner sig.
BarnSäkert är en pågående satsning i Ronneby kommun och i Kungsmarken, Karlskrona
kommun. Förankringsarbete pågår för breddinförande i länet, vilket har mottagits positivt.
För ytterligare förankring beslutades på förra samverkansmötet (den 3 september) att de
lokala samverkansgrupperna skulle diskutera breddinförande av BarnSäkert och återkoppla
de lokala samverkansgruppernas ställningstagande på dagens möte. Inga invändningar
framkom, därmed fortsätter arbetet för breddinförande av BarnSäkert.
Insats för barn med övervikt och fetma är förslag på inkommen satsning. 2019 tog en
arbetsgrupp med representanter från både regionen och kommunerna fram en behovsanalys
om barn med övervikt och fetma. Behovsanalysen togs fram i nära samarbete med det
länsövergripande nätverket barn och elevers hälsa. Våren 2021 bjöd nätverket in representanter
från Barnkliniken, Primärvården och BUP för dialog om dessa barn och unga samt
diskuterade möjliga åtgärder och insatser.
Forum som möjliggör bred dialog kring satsningar/insatser som planeras är något som
saknas i strukturen idag. Dvs en gemensam arena där flera aktörer kan medverka och
samskapa satsningar utifrån ett identifierat behov och i relation till senaste rön/evidens. För
att hitta lösningar till komplexa utmaningar och nå god effekt av dessa behöver en bred
dialog föras med olika kompetenser och från olika typer av verksamheter och civilsamhälle
samt involvera barnrätts-/brukar-/patientperspektivet. Ett sätt att testa detta kan vara
genom exempelvis kvalitetscafé/testbäddar. Det finns goda exempel i landet, Skåne har en
modell med testbäddar som använts vid övervikt och fetma.
Arbetet med att hitta forum och metod för bred dialog vid uppstart av satsningar fortlöper.
Som förslag till pilot gavs utformning av satsningarna barn med övervikt och fetma samt
skolungdomars existentiella och fysiska hälsa.
För mer information om presentationen se bifogad Power Point.
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
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att
samverkansgruppen är positiv till breddinförande i länet av BarnSäkert.
att
samverkansgruppen är positiv till att ett förslag tas fram till LSVO om att testa
kvalitetscafé för utformning av satsning som rör barn med övervikt och fetma samt för
satsning som rör existentiell och fysisk hälsa bland skolungdomar (utifrån samverkansarbete
i Karlskrona kommun).

§ 29
Uppdrag från LSVO – input till verksamhetsplan
Föredragande: Carina Andersson
Gruppen återupptog påbörjat arbete med att identifiera/beskriver olika ”skav” i samverkan.
Carina A hade klustrat den input som togs fram vid förra mötet. Materialet diskuterades i
små grupper för att sedan diskuteras i storgrupp. Summering av skav och områden som
Samverkansgrupp Barn och Unga ser behov att arbeta vidare med:
•
•
•
•

Skapa en hållbar samverkansstruktur och kännedom om varandras verksamheter
Gemensam prioriteringsordning (synliggöra och medvetandegöra svårigheter)
Processerna bakom ansvarsfördelningen i samverkansavtalet
Omställningen till Nära Vård – Tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att

summeringen förmedlas till LSVO:s arbetsgrupp.

§ 30
Återkoppla de lokala samverkansgruppernas ställningstagande om hur HLTmodellen skulle kunna inkorporeras i den lokala kontexten.
Föredragande: Helene Sjöblom Andersson och Carina Andersson
Helene inledde med att beskriva HLT- modellen och visade på likheterna med Blekinges
samverkansstruktur. Se bifogat bildspel.
Frågan hur HLT-modellen skulle kunna inkorporeras i den lokala kontexten hade inte
diskuterats i de lokala samverkansgrupperna i någon större utsträckning. Det som
återkopplades var att flera lokala samverkansgrupper upplever att det pågår olika insatser och
ser inte det möjligt att utveckla HLT modellen i dagsläget. Karlskrona kommun arbetar med
en modell som har vissa likheter med HLT men som är mer skolbaserad, TSI, som modellen
kallas i Karlskrona kommun, har politisk förankring.
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att återrapportera till LSVO att det inte är aktuellt med något länsövergripande
utvecklingsarbete kring HLT modellen i dagsläget. Samverkansgrupp Barn och Unga
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kommer att följa Karlskrona kommuns utvecklingsarbete/modell som har vissa likheter med
HLT modellen.
att

påtala behov av ökat barnperspektiv i länets olika utvecklignarbeten gällande SIP.

§ 31
Det regionala utvecklingsarbetet Sömlösa och tidigt samordnade insatser för barn
(TSI)
Föredragande: Helene S A och Carina A samordnare för utvecklingsarbetet
Carina inledde med en kort beskrivning av det regionala utvecklingsarbetet Sömlösa och tidigt
samordnade insatser till barn, se bifogat bildspel.
Utvecklingsarbetet är nu en del av Samverkansgrupp Barn och Ungas ansvar, vilket är bra,
men Helene och Carina som samordnar arbetet ser behov av ett ”bollplank” för att få mer
driv i arbetet. En liten grupp som bland annat vara delaktiga i att konkretisera projektets
uppsatta mål önskas.
Positiv återkoppling från de lokala samverkansgrupperna gällande konferens under 2022
inom ramen för Sömlösa och tidigt samordnade insatser till barn. Alla ställde sig positiva till en
konferens under 2022, men det fanns en osäkerhet när under året.
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.

§ 32 Övrigt
a) Samverkansgruppens mötesdatum för 2022
Datum kommer att skickas ut som kalenderinbjudningar efter dagens möte. Alla uppmanas att se
över datumen redan nu och meddela om det är datum som inte fungerar. Diskussion fördes
angående mötesformer, digitalt eller ”in real life”. Gruppen enades om att första mötet 2022 blir
”in real life” resten av mötena under 2022 genomförs digitalt. Motiveringen att ha kvar de digitala
mötena är att det är mer tidseffektivt.
b) Beredningsgrupp för att arbeta fram en bra agenda
Ordförande behöver stöd i att ta fram bra och meningsfulla agendor till samverkansmötena och
efterfrågar en kommun- och en regionrepresentant som kan stämma av agendan inför
samverkansgruppens möten. Radmila Vujic och Petra Nordberg erbjöd sig att vara behjälpliga
under en tid framåt.
c) Akut krisläge för det Nationella kvalitetsregistret för elevhälsans medicinska insatser,
EMQ
Efter många års väntan och mycket arbete har Blekinge länsövergripande data över barns/elevers
hälsa. Data som gör det möjligt att systematiskt följa upp och utvärdera barns hälsa, och som utgör
ett viktigt underlag för att synliggöra behov och prioriteringar för att kunna göra effektiva och
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tidiga insatser för barn och ungdomar. Nu är risken stor att registret läggs ner och därmed
försvinner vår möjlighet att följa barns hälsodata.
Det är anslutningen till det Nationella kvalitetsregistret för Elevhälsans medicinska insats, EMQ,
som har möjliggjort att vi har länsövergripande data. Anslutningen är gjord i överenskommelse
mellan Blekinges kommuner och Region Blekinge. Det var länets strategiska folkhälsogrupp och
nätverket barn och elevers hälsa som drev frågan tillsammans och beslutet om anslutning till
registret togs i Regionchefsgruppen i juni 2019.
Elevhälsans verksamhetschefer och medicinskt ansvariga skolsköteror samt kommunernas och
regionens folkhälsostrateger arbetar tillsammans för att hitta finansiering för 2022, frågan är lyft till
Regionchefsgruppen, eventuellt kommer frågan att tas upp på LSVOs utvecklingsdag den 29
oktober. Det blev en kort och snabb beskrivning av problemet, synpunkter på det efterfrågades.
Gruppen som närvarade höll med om att regional hälsodata är viktig och att vi behöver hitta en
gemensam lösning för 2022 samt att det är positivt att frågan behandlas på LSVO.
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att a) titta över förslag på mötesdatum och meddela om det finns datum som inte
fungerar.
att a) samverkansgrupp barn och unga planerar att ha ett fysiskt möte under 2022 övriga
möten hålls digitalt.
att b) Radmila Vujic och Petra Nordberg hjälper till att bereda agendan inför
samverkansgruppens möten under en tid framåt.
att c) samverkansgruppen ställer sig positiv till att gemensamt arbeta för att behålla EMQ
under 2022 med hjälp av någon form av samfinansiering.

Protokollet ska skickas till
Ledamöter
Föredragande
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