Samverkan Blekinge - Hälsa, vård, lärande och social
välfärd
Sammanträdesprotokoll Samverkansgrupp Barn och Unga
2021-09-03

Ärendeförteckning
§14 Godkännande av föredragningslista
§15 Val av justeringspersoner protokoll 2021-09-03
§16 Föregående sammanträdesprotokoll 2021-06-18
§17 Uppdrag psykisk hälsa UPH – struktur, budget, satsningar
§18 SIP arbetet
§19 Återkoppling av diskussioner gällande Barnahus
§20 Uppdrag från LSVO– input till verksamhetsplan
§21 Vårdprocess samsjuklighet, prioritering projektplan
§22 Representanter från Elevhälsan (EMI) till Folkhälsomyndighetens nya nätverk
§23 Övrigt

Tid och plats:

Fredagen den 3 september 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
Jessica Masmanidou, verksamhetschef, Funktionsstöd,
Ronneby kommun
Agneta Lindblom-Eriksson, verksamhetschef, Karlshamns
kommun
Helen Hagegren, verksamhetschef IFO, Olofströms kommun
Patric Håkansson, förvaltningschef Utbildningsförvaltningen,
Olofström Kommun
Radmila Vujic, Funktionsstöd Sölvesborg kommun
Julia Lundin, IFO Sölvesborg kommun

Agnes Lindeberg, verksamhetschef Ungdomsmottagningen,
Region Blekinge
Magnus Ljungcrantz, verksamhetschef Barn- och
Ungdomskliniken, Region Blekinge
Petra Nordberg, verksamhetschef, Barn- och
Ungdomspsykiatri och Habilitering, Region Blekinge
Linda Håkansson, Barnhälsovårdssamordnare, Region
Blekinge

Övriga deltagare och
föredragande:

Kristina Borén Länssamordnare Uppdrag Psykisk Hälsa
Region Blekinge
Bert Bengtsson, Kommunal Länssamordnare Uppdrag
Psykisk Hälsa Region Blekinge

Frånvarande:

Göran Fridh, verksamhetschef IFO, Ronneby kommun
Neche Mehmed, avdelningschef barn och unga samt daglig
verksamhet/sysselsättning, Karlskrona kommun
Lena Wilson-Ericsson, verksamhetschef
Funktionshinder/Socialpsykiatri, Sölvesborgs kommun
Ulrica Månsson, verksamhetschef individ och familj,
Karlshamns kommun
Anna Svensson, primärvårdschef, Region Blekinge
Helene Sjöblom Andersson, regional utvecklingsledare FoU
socialtjänst barn och unga, Blekinge kompetenscentrum
Region Blekinge
Eleonore Sällberg, Barnmorskesamordnare,
Kvinnokliniken, Region Blekinge

Ordförande och
sekreterare:

Carina Andersson, folkhälsostrateg, Region Blekinge

Paragrafer:

§14 - §23

Underskrifter:
……………………………………………..
Carina Andersson, ordförande och sekreterare
Justeras för länets kommuner
…………………………………………..
Nina Bjelke
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Justeras för Region Blekinge
…………………………………………..
Agnes Lindeberg

§ 14
Godkännande av föredragningslista
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista

att

§ 15
Val av justeringspersoner protokoll
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att
•
•

till justeringspersoner för protokoll för mötet 2021-09-03 välja
Nina Bjelke, Karlskrona kommun
Agnes Lindeberg, Region Blekinge

§ 16
Föregående sammanträdesprotokoll 2021-06-18
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att
godkänna för 2021-06-18 upprättat sammanträdesprotokoll för Samverkansgrupp
Barn och Unga
§ 17
Uppdrag psykisk hälsa UPH – struktur, budget, satsningar
Föredragande: Kristina Borén och Bert Bengtsson
Bert och Kristina berättade om strukturen och satsningar inom ramen för länsgemensamt
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, se
även bifogad Power Point.
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Dialog föres om samverkansgruppens uppgifter, som är följande:
• Identifierar behov som kan främja en ökad psykisk hälsa i länet
• Stödjer länssamordnarna med sakkunskap och skapar förutsättningar för förankringsprocessen av
satsningarna
• Ansvarar för att utse projektledare av satsningar
• Ansvarar för att stödja processen med tillsättning av representation i samordningsgruppen
• Utgör taktisk styrgrupp när satsningarna är beslutade av LSVO
Linda Håkansson berättade om satsningen BarnSäkert som pågår i Ronneby kommun och
Kungsmarken i Karlskrona kommun. Linda har varit i kontakt med samtliga kommuners
socialtjänst, det finns ett stort intresse för BarnSäkert i samtliga kommuner. Samtliga
närvarande på samverkansmötet ställde sig positiva till fortsatt implementering över länet.
Förankringsarbete för länsövergripande implementering fortsätter. Återkoppling från de
lokala samverkansgrupperna görs på samverkansmötet den 8 oktober, utifrån det tas det
ställning om det finns stöd i verksamheterna för att gå vidare med satsningen.
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att
lägga informationen till handlingarna samt återkoppla de lokala
samverkansgruppernas ställningstagande i frågan om BarnSäkert på samverkansmötet den 8
oktober.
§18
SIP arbetet
Föredragande: Bert Bengtsson
I Blekinge finns det sedan 2017 framtaget SIP-material i form av rutiner, blanketter,
checklista med mera. Detta material togs fram i samverkan mellan Blekinges kommuner och
Region Blekinge för att användas länsgemensamt. Det har också genomförts
informationsträffar/utbildningar för chefer. Upplevelsen är att implementeringen sedan
fastnade på chefsnivå i verksamheterna. Idag har samtliga kommuner pågående satsningar
gällande SIP, men arbetet bedrivs på olika sätt. Ett process pågår för att återuppta ett
länsövergripande SIP samarbete, om det bli aktuellt är det sannolikt behov av en
länsgemensam processledare. Bilder från presentationen är bifogad samt framtaget
dokument Sammanställning av kartläggning, analys och handlingsplan inför det fortsatta SIP-arbetet i
Karlshamn, Sölvesborg, Olofström samt Region Blekinge. Observera att kartläggningen och

analysen i första hand ska ses som ett internt arbetsmaterial utifrån de projekten.
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att

lägga informationen till handlingarna
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§ 19
Återkoppling av diskussioner gällande Barnahus
Föredragande: Nina B och Magnus L
Utifrån beslut i Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder gällande Barnahus (sammanträdesprotokoll från 19 februari 2021) har:
• Nina Bjelke sammankallat representanter från länets kommuner och från Polisen för
att diskutera kommunernas fortsatta behov och önskemål om Barnahus i Blekinge.
• Regionens representanter i verksamhetsgruppen diskuterat Regionens fortsatta
behov och önskemål om Barnahus i Blekinge i ledningsgruppen för Nära vård.
Kommunerna och regionen har sammanställt varsin skrivelse och redovisade på mötet sina
ställningstaganden till Barnahus i Blekinge. Kommunerna ser att möjligheten att förverkliga
ett nytt Barnahus behöver utredas vidare. Förslag till samverkansavtal, finansiering och
organisation behöver tas fram gemensamt av de olika parterna. Ett sådant uppdrag behöver
var förankrat i respektive organisation. Region Blekinge ställer sig bakom kommunernas
förslag. Område Näras vård vill att man särskilt beaktar följande punkter:
-

Barnahus bör placeras i eller i nära anslutning till de sjukhus som finns i Regionen för att
underlätta lokal- och personalförsörjning. En central placering i Regionen är en fördel.

-

Den akuta somatiska undersökningen i samband med våld eller övergrepp måste ske på
barnmottagningen i Karlshamn eller Karlskrona även fortsättningsvis (Dygnet runt tillgänglighet
enbart i Karlskrona.)

Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
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.

§ 20
Uppdrag från LSVO– input till verksamhetsplan
Föredragande: Carina A
LSVO har utsett en arbetsgrupp som ska arbeta fram LSVO:s verksamhetsplan, detta ska
göras genom att respektive samverkansgrupp identifierar/beskriver olika ”skav” i samverkan
,Carina, Bodil och Mats sammanställer därefter materialet och återrapporterar till LSVO:s
arbetsgrupp den 14 oktober. Identifiering av ”skav” diskuterades i mindre grupper för att
sedan diskuteras och summeras i helgrupp.
Identifierade områden och ”skav”:
• Samverkan kring barn och unga med övervikt och fetma
• Samverkan kring barn och unga med problematisk skolfrånvaro samt ett
förtydligande när det gäller ansvarsfördelning för barn med problematisk
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skolfrånvaro i kombination med psykisk ohälsa, ätstörningar, spelberoende,
utagerande/självskadande beteenden osv.
Samverkan kring barn och unga med samsjuklighet
Förtydligande när det gäller ansvarsfördelning för barn och unga med ångest,
nedstämdhet, fobier, trauma
Samverkan kring barn och unga som inte kan bo hemma och som har psykiatriska
diagnoser eller symptom.
Alla grupper som finns
Agendor
Skav i samverkan, ta kostnader, grov jobb osv.
Hur kraftsamlar vi kring NP processerna
Kompetenshöjning inom området (NP)
Kännedom om varandras verksamheter,
Problematisk skolfrånvaro
Samsjuklighet
Anhöriga
Vilken gemensam prioriteringsordning ska vi ha
Hur kan vi konkret arbeta med barn med psykisk ohälsa
Pengar till utbildning…….

Tiden rann iväg och arbetet kommer att slutföras vid nästa samverkansmöte, den 8 oktober.
Carina bearbetar materialet och förbereder det fortsatta arbetet.
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att
samverkansgruppen arbetar vidare med identifierade områden och ”skav” innan
materialet tas vidare till LSVO:s arbetsgrupp.

§ 21 Vårdprocess samsjuklighet, prioritering och projektplan
Föredragande: Helen E A och Petra N
Representanter från Samverkansgrupp Barn och Unga deltog på Samverkansgrupp Vuxnas
möte den 27 augusti för att medverka i processen kring Vårdprocess samsjuklighet, prioritering och
projektplan. Gruppen diskuterade, först i tre mindre grupper och därefter i helgrupp,
prioritering av projektplanen för Sammanhållen Vårdprocess Samsjuklighet och enades om
följande inriktning:
Prioriterad målgrupp
• Barn och unga 13 - 29 år med missbruks/beroendeproblematik och samsjuklighet
Uppdraget
• Utveckla och förstärka befintliga samverkansformer för att höja kvaliteten
• Lyfta in påbörjade utvecklingsarbeten
• Verksamhetsnära och konkreta lösningar
• Länsövergripande perspektiv med Blekinge som arbetsområde
• Gemensam arbetsmodell för likvärdighet över länet
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• Brukar och anhörigperspektiv
• Gemensam mottagning, Mini Maria
Resurser
• Del av uppdrag psykisk hälsa
• Budget för lönekostnader processledare
• Budget för kompetensutveckling och material
Organisation
• Processledaren arbetar gentemot de lokala samverkansgrupperna i respektive kommun
• Ev. komplettera med delprocessledare, en i öst och en i väst samt en för regionen
• Operativ styrgrupp med ledamöter från samverkansgrupp barn och unga och vuxna
Följande beslut fattades:
att
ge Margareta Jansson i uppdrag att delge LSVO ovanstående förslag till prioritering
av projektplan Sammanhållen Vårdprocess Samsjuklighet den 3/9.
Gällande annons projekt/processledare Sammanhållen Vårdprocess Samsjuklighet, SVS, diskuterade
gruppen, först i tre mindre grupper och därefter i helgrupp, om hur den gemensamma stödresursen för
SVS bör benämnas (projektledare eller processledare), om uppdragsbeskrivningen och kompetenskravet
samt hur lång anställningstid som behövs.
Gruppen enades om följande inriktning:
• Processledare 100% - en sammanhållande kraft för att utveckla befintliga samverkansformer
• Kompetens - verksamhetskunskap om målgruppen, kunskaper i process och förändringsledning
• Anställningstid - 2 år, 2022 – 2023
Följande beslut fattades:
att
ge Margareta Jansson i uppdrag att föreslå för LSVO att en processledare med
verksamhetskunskap om målgruppen anställs på 100% under två år under perioden 2022 2023.

§ 22 Representanter från Elevhälsan (EMI) till Folkhälsomyndighetens nya nätverk
Punkten utgick på grund av tidsbrist, får lyftas vid mötet den 8 oktober.

§ 23 Övrigt
Carina efterfrågar hur mycket omvärldsbevakning Samverkansgrupp Barn och Unga vill ha;
bevakning från LSVO och Samverkansgrupp vuxna? Efterfrågas lokal, regional och nationell
omvärldsbevakning? Samlat i ett dokument inför möten eller löpande? Ett dokument med
förslag på hur omvärldsbevakning kan läggas upp bifogades i kallelsen till mötet.
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att

besvara fråga om behov av omvärldsbevakning på mötet den 8 oktober.
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Protokollet ska skickas till
Ledamöter
Föredragande
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