Samverkan Blekinge - Hälsa, vård och social välfärd
Sammanträdesprotokoll Samverkansgrupp Barn och Unga
2021-05-28

Ärendeförteckning
§1 Godkännande av föredragningslista
§2 Val av justeringspersoner protokoll 2021-05-28
§3 Förväntningar & farhågor
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Tid och plats:

Fredagen den 28 maj 2021 kl. 13.00-15.30 via Teams

Närvarande ledamöter:

Helen Enarsson Allevang, avdelningschef elevhälsa,
Karlskrona kommun
Nina Bjelke, chef för avdelningen barn och unga, Karlskrona
kommun
Neche Mehmed, avdelningschef barn och unga samt daglig
verksamhet/sysselsättning, Karlskrona kommun
Göran Fridh, verksamhetschef IFO, Ronneby 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
Lena Wilson-Ericsson, verksamhetschef
Funktionshinder/Socialpsykiatri, Sölvesborgs kommun
Linda Håkansson, Barnhälsovårdssamordnare, Region
Blekinge
Anna Svensson, primärvårdschef, Region Blekinge
Agnes Lindeberg, verksamhetschef Ungdomsmottagningen,
Region Blekinge
Magnus Ljungcrantz, verksamhetschef Barn- och
Ungdomskliniken, Region Blekinge

Petra Nordberg, verksamhetschef, Barn- och
Ungdomspsykiatri och Habilitering, Region Blekinge
Helene Sjöblom Andersson, regional utvecklingsledare FoU
socialtjänst barn och unga, Blekinge kompetenscentrum
Region Blekinge
Frånvarande:

Ulrica Månsson, verksamhetschef individ och familj,
Karlshamns kommun
Eleonore Sällberg, Barnmorskesamordnare,
Kvinnokliniken, Region Blekinge

Ordförande och
sekreterare:

Carina Andersson, folkhälsostrateg, Region Blekinge

Paragrafer:

§1 - §7

Underskrifter:
……………………………………………..
Carina Andersson, ordförande och sekreterare
Justeras för länets kommuner
…………………………………………..
Helen Allevang
Justeras för Region Blekinge
…………………………………………..
Petra Nordberg
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§ 01
Godkännande av föredragningslista
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista.

att

§ 02
Val av justeringspersoner protokoll
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att
•
•

till justeringspersoner för protokoll för mötet 2021-05-28 välja
Helen Allevang, Karlskrona kommun
Petra Nordberg, Region Blekinge

§ 03
Förväntningar & farhågor
Dagens möte är Samverkansgrupp Barn och Ungas första möte. Ledamöterna delade, både i smågrupper och
i storgrupp, förväntningar och farhågor med bildandet av den nya Samverkansgruppen Barn och Unga.
Axplock från dialogen
Förväntningar:
• Få igång ett bättre samarbete, hitta genvägar
• Vi uppskattar att det blir en delning mellan vuxna och barn
• Ökat fokus på folkhälsoperspektivet
• Ökad kraft i våra frågor rörande barn och unga
• Spänner över ALLA barn, mycket positivt
• Vi kan lära oss mycket av varandra, vi behöver förstå varandra, berika varandra
• Öka förståelsen för varandras uppdrag
• Vad har barn och unga för nytta av samverkansgruppen? I förändringsarbeten som når ut i de
”yttersta kärlen”, där barnen finns, det är då barnen har nytta av samverkansgruppen.
• Att vi är samlade i en grupp med många kompetenser, det ger oss möjligheter
• Det finns en koppling mellan LSVO och samverkansgruppen
Farhågor:
• avsaknad av ett tydligt syfte
• är gruppen komplett eller inte?
• saknar skolhälsovården från samtliga kommuner
• olyckligt att representationen från verksamheterna har olika struktur, finns både kommunperspektiv
och verksamhetsperspektiv
• Vi har personer i gruppen som är med i båda Samverkansgrupp Barn och Unga samt
Samverkansgrupp Vuxna, blir det hållbart utifrån individperspektivet?
• Samverkansgruppen är stor, kan bli svårarbetat när det ska fattas beslut
• Att Samverkansgrupp Barn och Unga blir en grupp vid sidan om, att gruppen inte inkluderas vid
frågor som rör de andra samverkansgrupperna, skapar detta nya stuprör?
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Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

§ 04
Styrdokument & målbild
Styrdokumentet Samverkan Blekinge, Samverkan mellan Region Blekinge och länets kommuner inom hälsa, vård, lärande
och social välfärd, som skickades ut med kallelsen ger en detaljerad beskrivning av ledningssystemet och
samverkansgruppernas syfte och uppdrag. Syftet med punkten var att få en gemensam bild av utvalda delar ur
styrdokumentet för möjlighet till gemensam reflektion och diskussion, följande delar belystes (se bifogade
bilder):
• Ledningssystemets vision och syfte
• Ledningssystemets värdegrund
• Ledningssystemets organisationsskiss
• Lednings- och beslutsnivån för Samverkansgruppen Barn och Unga - Taktisk nivå
• Samverkansgruppen Barn och Ungas uppdrag
• Ledamöternas roll och ansvar
• Mötesformer

Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

§05
Uppdrag från LSVO & pågående ärende
Inventering av pågående utvecklingsarbete och ärende som rör barn och unga.
a) Samsjuklighet; sammanhållen vårdprocess, fortsatt arbete
Petra Nordberg, Göran Fridh och Patrik Håkansson deltog på Samverkansgrupp Vuxnas senaste möte för att
delta i diskussionen gällande området.
Summering från mötet:
Projektledaren för ”Sammanhållen Vårdprocess för personer med Samsjuklighet” (SVS) redovisade en
projektplan på verksamhetsgruppens möte 2021-04-23. Vid samma möte informerade Mari Söderström och
Margareta Jansson om den statliga Samsjuklighetsutredningen som kommer att lämna förslag om
samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser för personer med samsjuklighet. Förslagen i
projektplanen och samsjuklighetsutredningen har i stor utsträckning samma inriktning. Även handlingsplanen
som togs fram efter Länsdialog kring SKR:S handlingsplan missbruk och beroende 13-29 år, har förslag som
ligger i linje med projektplanen och samsjuklighetsutredningen.
Samverkansgruppen kom fram till att den önskar arbeta vidare med de delar av projektplanen som ligger i
linje med förslagen i samsjuklighetsutredningen och lyfte särskilt fram vikten av insatser för barn och unga.
Samverkansgruppen önskar få ett uppdrag av LSVO att ta fram ett förslag till gemensam prioritering av
insatserna i projektplanen med utgångspunkt från samsjuklighetsutredningen.
Samverkansgruppen diskuterade också tillsättningen av ny projektledare för den sammanhållna vårdprocessen
för samsjuklighet. Gruppen enades om att ny projektledare bör rekryteras för att kunna arbeta vidare med
prioriterade insatser i projektplanen och för att kunna förbereda verksamheterna på den omställning som
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samsjuklighetsutredningen föreslår. Tjänsten bör placeras vid regionens utvecklingsavdelning och samarbeta
med övriga medarbetare inom uppdrag psykisk hälsa.
Samverkansgrupp Vuxna beslutade följande: Att föreslå LSVO att ge samverkansgrupp vuxna i uppdrag att
till LSVO:s möte i september ta fram förslag till prioritering av insatserna i projektplanen med utgångspunkt
från samsjuklighetsutredningen. Att föreslå SVO att rekrytering av ny projektledare inleds efter LSVO:s beslut
om prioritering av insatserna i projektplanen i september. Samt att Samverkansgrupp Vuxna tar fram förslag
till prioritering av insatserna i projektplanen och annons för rekrytering av ny projektledare på
samverkansgruppens möte i augusti.
b) Rapport från LSVO om utvärdering och revidering av Tillnyktringsavtalet
Petra Nordberg, Göran Fridh och Patrik Håkansson deltog på Samverkansgrupp Vuxnas senaste möte för att
delta i diskussionen gällande området.
Nuvarande Tillnyktringsavtal gäller till 2021-12-31 och en utvärdering av avtalet ska ske under våren 2021.
Frågan om utvärdering och förlängning har lyfts till det interkommunala forumet men p.g.a. låg närvaro
kunde detta inte behandlas.
Kommunernas ledamöter i LSVO framförde önskemål om en liknande revidering av kommunernas
användning av tillnyktringsavtalet som regionen gjorde för 2019. LSVO:s ledningsgrupp beslutade 2021-05-07
att områdeschef för Nära vård skulle ansvara för att ett underlag och redovisning för 2020 skickas ut inför
LSVO 4 juni. Mari Söderström framförde att den önskade redovisningen är mycket tidskrävande då den
bygger på manuell uppföljning och kan först presenteras på LSVOs möte i september. Samverkansgrupp
Vuxna beslutar att
presentera redovisning av kommunernas användning av tillnyktringsavtalet på LSVO:s
möte i september.
c) Tidiga samordnade insatser (TSI)
Är inskriven i styrdokumentet som en Nationell överenskommelse om utvecklingsmedel, se bilaga 5. Det
regionala utvecklingsarbetet Sömlösa och tidigt samordnade insatser för barn har en projektplan för 2021-2023,
Helene Sjöblom Andersson och Carina Andersson samordnar det regionala utvecklingsarbetet,
Samverkansgrupp Barn och Unga blir en strategisk grupp som utser arbetsgrupper för aktiviteter utifrån
upprättad projektplan.
d) Hälsa, lärande och trygghet (HLT). Samverkan för tidigt stöd till barn och deras familjer
LSVO har gett Samverkansgrupp Barn och Unga i uppdrag att undersöka HLT-samverkansmodell närmare
samt lämna förslag på hur en liknande modell skulle kunna se ut och implementeras i Blekinge.
Bakgrundsinformation: Nanna Forsgren från Region Västerbotten presenterade HLT för LSVO den 9 april
2021. Karlskrona kommun introducerade punkten på LSVO, med att kommunen arbetar intensivt med
Tidiga Samordnade Insatser (TSI) för barn och unga. I sitt arbete har de uppmärksammat Västerbottens
arbete med TSI.
Västerbotten har en strukturerad samverkansmodell – Hälsa, Lärande och Trygghet (HTL) för att tidigt
kunna ge stöd till barn och deras familjer. HTL-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. Mer information kring HLTsamverkansmodell återfinns på HLT - Hälsa, Lärande och Trygghet (regionvasterbotten.se)

5(7)

e) Barnahus
På mötet den 19 februari 2021 gav Verksamhetsgruppen IFO-psyk-funktionshinder Nina Bjelke i uppdrag att
sammankalla representanter från länets kommuner och från polisen för att diskutera kommunernas fortsatta
behov och önskemål om Barnahus i Blekinge. De gav också regionens representanter i verksamhetsgruppen i
uppdrag att diskutera regionens fortsatta behov och önskemål om Barnahus i Blekinge i ledningsgruppen för
Nära vård. Verksamhetsgruppen beslutade också att kommunerna och regionen redovisar sina
ställningstaganden till Barnahus i Blekinge på möte i augusti. Ärendet tas över av Samverkansgrupp Barn och
Unga.
f) Uppdrag psykisk hälsa (UPH)
Det pågår flera satsningar utifrån statsbidrag från Uppdrag psykisk hälsa, nedan är några satsningar uppräknade.
•
•
•
•
•

BarnSäkert (Ronneby kommun)
MHFA (Mental Health First Aid) – Första hjälpen till psykisk hälsa
Tillbaka till skolan (Karlshamns kommun)
TSI-samordnare med fokus på problematisk frånvaro (Karlskrona kommun)
SIP samordnare (Ronneby kommun, Karlshamns kommun, Olofströms kommun)

En sammanställning av satsningar och utvecklingsarbeten som pågår för barn och unga i länet kommer att
sammanställas samt beskrivas i ett dokument till nästa samverkansmöte.
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beslut gällande d) Hälsa, lärande och trygghet (HLT). Samverkan för tidigt stöd till barn och
deras familjer
att
inledningsvis höja den gemensamma kompetensen gällande HLT, genom att ta del av material som
det regionala utvecklingsarbetet Sömlösa och tidigt samordnade insatser för barn (TSI) har inhämtat sedan tidigare.
Bjuda in Västerbotten till nästa samverkansmöte, den 18 juni. Därefter konkretisera vem som arbetar vidare
med uppdraget.

§ 06
Mötestider hösten 2021
Förslag på sammanträdesplan hösten 2021 för Samverkansgrupp Barn och Unga presenterades.
Samverkansgruppens möten kommer att infalla andra fredagen i månaden mellan kl. 08.30-12.00, i så lång
utsträckning som möjligt. Höstens möten kommer hållas digitalt.
• 3 september (undantag kl.13.00-16.00)
• 8 oktober
• 12 november (undantag kl. 13.00-16.00)
• 10 december
Samverkansgrupp Barn och Unga beslutar
att

godkänna sammanträdesplanen hösten 2021 för Samverkansgrupp Barn och Unga
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§ 07
Övrigt
Inget övrigt togs upp.

Protokollet ska skickas till
Ledamöter
LSVO
Föredragande
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