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Mötesanteckningar möte med verksamhetsgrupp
IFO/psyk/funktionshinder
Datum:

Tid:

Plats:

2020-06-12

10.00-11.00

Skype

Accepterat/närvarande: Ingegerd Carlsson, Göran Fridh, Carina Söderholm, Mari Söderström, Ulrica
Månsson, Helen Hagegren, Agneta Lindblom-Eriksson, Lena Wilson-Ericsson, Karin Magnusson, Jörgen
Nilsson, Agnes Lindeberg, Helen Allevang, Petra Gagner, Sylvia Eriksson Jonasson, Christoffer Olsson,
Bodil Sundlöf
Avböjt/Ej svarat: Margareta Jansson, Petra Nordberg, Valdemar Rusch, Per Jonsson, Robert Schelin,
Sofia Wildros, Björn Petersson, Ann Svensson, Per Theorin, Boris Svensson
1. Välkommen, anmälan av övriga frågor
Bodil hälsade välkommen. Inga övriga frågor anmäldes.
2. Föregående mötesanteckningar
Mötesanteckningar från möte med Verksamhetsgrupp IFO/Psyk/funktionshinder 2020-05-28
gicks igenom.
Beslut:
• Verksamhetsgruppen beslutade att godkänna mötesanteckningar från mötet 2020-05-28.
3. Sammanträdesprotokoll LSVO 2020-06-05
Sammanträdesprotokollet från möte med LSVO:s ledningsgrupp 2020-06-05 fanns inte klart vid
mötet med verksamhetsgruppen. Bodil deltog i mötet och föredrog verksamhetsgruppens
budgetförslag för länsgemensamma satsningar. Ledningsgruppen godkände förslaget i sin helhet
och verksamhetsgruppen kan nu kan fatta beslut om fördelning av projektmedel till de lokala
samverkansgrupperna.
4. Förslag på namn till regional samordnare uppdrag psykisk hälsa
Enligt beslut av LSVO:s ledningsgrupp ska det tillsättas 50% samordnare från kommunerna och
50% från regionen. Budgeten för samverkan inom uppdrag psykisk hälsa är större än tidigare och
det behövs resurser för att kunna driva och följa upp samverkansaktiviteterna. Samordnare från
kommunerna är tillsatt medan det regionala samordnaruppdraget fortfarande är vakant.
Verksamhetscheferna inom psykiatrin har diskuterat hur regionens del kan bemannas och kommit
fram till att de inte kan avvara personal från den kliniska verksamheten. De är i ett ansträngt läge
och ska också ska ha verksamhetsrepresentanter i arbetet med nytt vårdinformationsstöd vilket
gör det ännu svårare att lyfta personal från klinisk verksamhet till dessa uppdrag. Psykiatrin
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kommer att bemanna samordningsgruppen kompetens inom området men de anser att det
regionala samordnaruppdraget bör ligga på någon som har kompetens att driva denna typ av
arbete (projektkompetens). Psykiatricheferna har därför tillfrågat enheten för kvalitet och
utveckling och BKC om de har tillgängliga resurser för uppdrag som regional samordnare för
uppdrag psykisk hälsa.
Beslut:
• Regionen fortsätter att undersöka möjligheterna att hitta en regional samordnare för
uppdrag psykisk hälsa (50%) och inväntar svar från enheten för kvalitet och utveckling
samt BKC.
5. Förslag på namn till projektledaruppdrag för sammanhållen vårdprocess samsjuklighet
Enligt beslut av LSVO:s ledningsgrupp ska det tillsättas 50% projektledare från kommunerna och
50% från regionen för att utveckla en för sammanhållen vårdprocess för samsjuklighet.
Samordningsgruppen har lämnat ett namnförslag från Karlskrona kommun och psykiatricheferna
har även för detta uppdrag tillfrågat enheten för kvalitet och utveckling och BKC om de har
tillgängliga projektledarresurser. Psykiatrin kommer att bemanna arbetsgrupper med kompetens
inom området men anser att projektledaruppdraget bör ligga på någon som har kompetens att
driva denna typ av arbete (projektkompetens). Diskussion fördes även om möjligheten att ha en
projektledare på heltid i stället för två på 50%.
Beslut:
• Verksamhetsgruppen beslutade att undertecknad träffar föreslagen person från Karlskrona
kommun för diskussion om intresse för uppdraget och möjlig tjänstgöringsgrad.
6. Fördelning av pott till lokala samverkansgrupper
Diskussion fördes om fördelning av pott till lokala samverkansgrupper och till samverkansprojekt
mellan kommunerna och ungdomsmottagningen. Maxbelopp för varje lokal samverkansgrupp,
slutdatum när ansökningarna ska vara inne och förslag till ansökningsmall var frågor som
diskuterades.
Beslut:
• Verksamhetsgruppen beslutade att maxbeloppet för lokala samverkansgrupper bestäms till
kommunens andel av potten beräknad på befolkningsandelen i länet
• Verksamhetsgruppen beslutade att godkänna mall för ansökan om projektmedel
• Verksamhetsgruppen beslutade att löpande fatta beslut om projektansökningar på höstens
möten med sista ansökningstillfälle vid mötet i november 2020
• Verksamhetsgruppen beslutade att projektpengar betalas ut till kommunen/
ungdomsmottagningen efter godkännande av verksamhetsgruppen
• Verksamhetsgruppen beslutade att budgeten för ”Övriga utgifter” för Stärkt Samverkan
(1 000 tkr) och Ungdomsmottagning (400 tkr) efter beslut kan omfördelas till ytterligare
projektmedel för de lokala samverkansgrupperna och ungdomsmottagningen.
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7. Samverkansidéer ungdomsmottagningen
Agnes Lindeberg, verksamhetschef vid ungdomsmottagningen, berättade om tankar och planer på
samverkansprojekt mellan ungdomsmottagningarna och länets kommuner. För dessa projekt finns
nu projektmedel att söka.
8. Rapport från regionens möte om dyslexiutredningar
Vid verksamhetsgruppens möte 20-04-21 bestämdes att frågan om ansvaret för dyslexiutredningar
skulle utredas vidare genom att regionens företrädare i verksamhetsgruppen träffar chefer vid
Basenhet Öron. Ett Skypemöte har nu hållits (med vissa ljudproblem) och beslut fattades att
undertecknad ska kalla till ett fysiskt möte med logopedmottagningens verksamhetschef och
avdelningschef för att identifiera frågor med oklara ansvarsförhållanden. Kommunerna uppmanas
maila frågor som behöver diskuteras på mötet med logopedmottagningen till undertecknad, helst före midsommar.
9. Övriga frågor
Agnes Lindeberg representerar fr.o.m. nu Ungdomsmottagningen i verksamhetsgruppen
IFO/Psyk/Funktionshinder. Välkommen Agnes!
10. Nästa möte
Nästa möte äger rum den 28/9 kl 13-16 på Skype.
Mötesinbjudningar till höstens möten skickas före semestern.
Vid mötesanteckningarna
Bodil Sundlöf

