Samverkan Blekinge - Hälsa, vård, lärande och social
välfärd
Sammanträdesprotokoll Samverkansgrupp Barn och Unga
2021-06-18

Ärendeförteckning
§08 Godkännande av föredragningslista
§09 Val av justeringspersoner protokoll 2021-06-18
§10 Frågeställningar revidering länsövergripande samverkansavtal/överenskommelse
§11 HLT – Hälsa lärande och trygghet
§12 TSI – det regional utvecklingsarbetet Sömlösa och tidigt samordnade insatser för barn
§13 Övrigt

Tid och plats:

Fredagen den 18 juni 2021 kl. 09.30-12.00 via Teams

Närvarande ledamöter:

Nina Bjelke, chef för avdelningen barn och unga, Karlskrona
kommun
Göran Fridh, verksamhetschef IFO, Ronneby kommun
Jessica Masmanidou, verksamhetschef, Funktionsstöd,
Ronneby kommun
Ulrica Månsson, verksamhetschef individ och familj,
Karlshamns kommun
Agneta Lindblom-Eriksson, verksamhetschef, Karlshamns
kommun
Helen Hagegren, verksamhetschef IFO, Olofströms kommun
Patric Håkansson, förvaltningschef Utbildningsförvaltningen,
Olofström Kommun
Linda Håkansson, Barnhälsovårdssamordnare, Region
Blekinge
Anna Svensson, primärvårdschef, Region Blekinge
Helene Sjöblom Andersson, regional utvecklingsledare FoU
socialtjänst barn och unga, Blekinge kompetenscentrum
Region Blekinge

Övriga deltagare och
föredragande:

Greger Andersson, projektledare för Tillbaka till skolan
Susanne Wallin Eriksson, TSI-samordnare med fokus på
problematisk frånvaro
Christoffer Olsson, Projektledare, Avd för Samhällsutv.
Karlskrona Kommun
Jessika Nyström, processledare HLT, Region Västerbotten
Ulrica Granskog, processledare HLT, Region Västerbotten

Frånvarande:

Helen Enarsson Allevang, avdelningschef elevhälsa,
Karlskrona kommun
Neche Mehmed, avdelningschef barn och unga samt daglig
verksamhet/sysselsättning, Karlskrona kommun
Lena Wilson-Ericsson, verksamhetschef
Funktionshinder/Socialpsykiatri, Sölvesborgs 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
Eleonore Sällberg, Barnmorskesamordnare,
Kvinnokliniken, Region Blekinge

Ordförande och
sekreterare:

Carina Andersson, folkhälsostrateg, Region Blekinge

Paragrafer:

§8 - §13

Underskrifter:
……………………………………………..
Carina Andersson, ordförande och sekreterare
Justeras för länets kommuner
…………………………………………..
Ulrica Månsson
Justeras för Region Blekinge
…………………………………………..
Linda Håkansson
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§ 08
Godkännande av föredragningslista
Ärendet §10 Uppdrag psykisk hälsa UPH – struktur och budget -utgick p.g.a. föredragare Kristina Borén var
sjuk. Bodil Sundlöf föredrog istället ärende gällande Frågeställningar revidering länsövergripande
samverkansavtal/överenskommelse.
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista, enligt ändringar ovan.

att

§ 09
Val av justeringspersoner protokoll
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att
•
•

till justeringspersoner för protokoll för mötet 2021-06-18 välja
Ulrica Månsson, Karlshamn kommun
Linda Håkansson, Region Blekinge

§ 10
Frågeställningar revidering länsövergripande samverkansavtal/överenskommelse
Föredragande: Bodil Sundlöf
Bodil Sundlöf och Sofia Widros arbetar med strukturen för samverkansavtalet/
överenskommelsen. De har gjort en del omvärldsbevakning och tittat bland annat på Skånes
och Västra Götalands överenskommelser. Diskussion föres om det ska vara en
överenskommelse som är övergripande eller detaljerad. Bodil lyssnade in gruppens
synpunkter och tog de med sig till Samverkansgrupp Vuxna för fortsatt diskussion. När det
finns ett utkast kommer det att skickas ut på remiss till samtliga samverkansgrupper.
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att
gruppens förslag är att samverkansavtalet/överenskommelsen har ett övergripande
perspektiv och att specifika områden kompletteras med mer detaljerade rutiner. Samt att
utvecklingsområden läggs till och att rutiner för avvikelser och tvister tydliggörs.

§ 11
HLT – Hälsa lärande och trygghet
Föredragande: Jessika Nyström och Ulrica Granskog, båda processledare HLT, Region Västerbotten.
LSVO har gett Samverkansgrupp Barn och Unga uppdrag att undersöka
samverkansmodellen HLT närmre samt lämna förslag på hur en liknande modell skulle
kunna se ut och implementeras i Blekinge. Utöver presentationen av samverkansmodellen,
avsattes tid för diskussion i små grupper.
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Västerbotten har en strukturerad samverkansmodell – Hälsa, Lärande och Trygghet (HLT)
för att tidigt kunna ge stöd till barn och deras familjer. HLT-samverkan sker mellan
förskola/skola/elevhälsa/hälsocentral och har visat sig ha en hög nyttoeffekt för barn och
unga samt deras familjer, men har även visat sig spara tid och förbättra arbetsmiljön för
medverkande samverkansparter. Se bifogad presentation. Mer information kring HLTsamverkansmodell finns här.
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att
de lokala samverkansgrupperna inventerar hur HLT-modellen skulle kunna
inkorporeras i den lokala kontexten. Stödfrågor skickas ut av Carina A, en redovisning görs i
samverkansgruppen den 8 oktober för beslut om förslag till LSVO.
§12
TSI – det regionala utvecklingsarbetet Sömlösa och tidigt samordnade insatser för barn
Sömlösa och tidigt samordnade insatser för barn är en del av ett nationellt utvecklingsarbete som
startade hösten 2018. I och med att den nya samverkansgruppen Barn och Unga har skapats, blir
utvecklingsarbetet en del av samverkansgruppens uppdrag. Samverkansgruppens arbete är på strategisk
nivå och ansvarar för att operativa grupper skapas för arbete utifrån utvecklingsarbetets projektplan. Se
bifogad presentation samt mer information om det nationella utvecklingsarbetet här.
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att
lägga informationen till handlingarna
att
ta ställning till om det ska anordnas en konferens i början av 2022,
inom ramen för TSI.
att
bjuda in Daniel Örnberg, Region Västerbotten för information om brukarenkäter
och uppföljning.

§ 13
Övrigt
Kompletterande information
a) Baselineenkät LSVOs ledningssystem
För att ta reda på hur det nuvarande systemet för samverkan fungerar har samtliga ledamöter i
LSVO och Verksamhetsgrupp IFO/Psyk/funktionhinder få en digital enkät. Vänligen svara på
enkäten så snart som möjligt.
b) Projektplan Sammanhållen vårdprocess samsjuklighet och
Samsjuklighetsutredningen
Samverkansgrupp Vuxna kommer att ha ett arbetande möte den 27 augusti för att:
•
•

Jobba med projektplanen – resultera i en prioritering som ska redovisas till
LSVO veckan efter.
Jobba fram ett utkast på annons för projektledare.

Viktigt att Samverkansgrupp Barn och Unga finns representerade på mötet. Göran
Fridh, Agneta Lindblom Ericsson och Lena Wilson-Ericsson deltar både i
samverkansgrupp Vuxna samt Barn och Unga. Tacksamt om Petra Nordberg från
BUP samt representant/representanter från skolan/elevhälsan också kan delta.
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Inbjudningslänk skickas ut till ovan nämnde. Är det fler som är intresserade av att
delta, vänligen hör av er till mig, carina-c.andersson@regionblekinge.se.
c) FoU-nytt den 21 juni – digitalt möte. En inbjudan har sedan tidigare gått ut från
FoU. En påminnelse med länk skickas ut direkt efter detta möte.
d) Vård- och insatsprogram ADHD. I februari i år lanserades vård- och
insatsprogrammet för adhd (VIP adhd), framtaget inom Nationellt programområde
psykisk hälsa med stöd av SKR www.vardochinsats.se. För att undersöka
förutsättningarna för att implementera VIP adhd i berörda verksamheter har en
enkät skickats ut, svara på den och sprid den gärna vidare.
e) Carina efterfrågar hur mycket omvärldsbevakning samverkansgruppen vill ha;
bevakning från LSVO och Samverkansgrupp vuxna? Efterfrågas lokal, regional och
nationell omvärldsbevakning? Samlat i ett dokument inför möten eller löpande?
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att lägga informationen till handlingarna samt besvara fråga om omvärldsbevakning (e) vid
första mötet till hösten, den 3 september.

Protokollet ska skickas till
Ledamöter
Föredragande
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