HÄLSO OCH S JUKVÅRD
Utvecklingsavdelningen
Handläggare

Mötesanteckningar möte med verksamhetsgrupp
IFO/psyk/funktionshinder
Datum:

Tid:

Plats:

2020-05-28

08.30-11.30 Skype

Accepterat/närvarande: Margareta Jansson, Ingegerd Carlsson, Göran Fridh, Carina Söderholm,
Petra Nordberg, Mari Söderström, Robert Schelin, Helen Hagegren, Christoffer Olsson,
Jacqueline Yates, Bodil Sundlöf
Avböjt/Ej svarat: Ulrica Månsson, Valdemar Rusch, Agneta Lundblom-Eriksson, Petra Gagner,
Per Jonsson, Sylvia Eriksson Jonasson, Helen Allevang, , Sofia Wildros, Lena Wilson-Ericsson,
Björn Petersson, Karin Magnusson, Ann Svensson, Jörgen Nilsson, Per Theorin, Boris Svensson
1.
Föregående mötesanteckningar 2020-04-21
Mötesanteckningar från Verksamhetsgrupp IFO/Psyk/funktionshinder 2020-04-21 godkändes.
2.
Sammanträdesprotokoll LSVO 2020-04-24
Av Sammanträdesprotokoll LSVO 2020-04-24 framgår att LSVO:s ledningsgrupp beslutat att
att riva upp tidigare beslut om projektledare för psykisk hälsa på 100% (200306 §23) och istället
ha en lösning med två personer på vardera 50% under två år.
Eftersom Christoffer Olsson har sin bakgrund i kommunen kan förslagsvis den andra personen
komma från regionen. Viktigt att denna person tillsätts så fort som möjligt.
3.
Analysgruppens uppdrag och benämning
Christoffer Olsson redovisade ett förslag till uppdrag för Analysgruppen och att
gruppen byter namn till ”Samordningsgruppen”.
Beslut:
• Verksamhetsgruppen godkände uppdragsbeskrivningen och den nya benämningen.
4.
Budget för användning av länsgemensamma medel
Christoffer Olsson redovisade förslag till budget för användning av länsgemensamma medel i
Överenskommelse om psykisk hälsa 2020. Budgetförslaget ska sedan lämnas till LSVO:s
ledningsgrupp för beslut. Diskussion fördes även om beslutsmandat avseende fördelning av
föreslagna potter till lokala samverkansgrupper och övriga utgifter.
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Beslut:
• Verksamhetsgruppen föreslår LSVO:s ledningsgrupp att godkänna förslaget med följande
förändring: Budgetposten ”Samordnare för kunskapsstyrning” (100%, 800 tkr) tas bort
och överförs till budgetposten ”Pott till lokala samverkansgrupperna”. Samordning av
kunskapsstyrning föreslås istället inkluderas i uppdragen för den kommunala och
regionala samordnarens.
• Verksamhetsgruppen föreslår LSVO:s ledningsgrupp besluta att verksamhetsgruppen
IFO/psyk/funktionshinder ska vara styrgrupp för de länsgemensamma medlen och ges
mandat att fördela föreslagna potter till lokala samverkansgrupper och övriga utgifter.
5.
Projektledare samsjuklighet
Diskussion fördes om förslag på namn till projektledaruppdragen för sammanhållen vårdprocess
för unga och vuxna med allvarligt missbruk och samtidig psykisk sjuklighet (50% regionen+50%
kommunerna). Ett namnförslag har inkommit från Analysgruppen avs projektledare från
kommunerna.
Beslut:
• Margareta Jansson undersöker namnförslag från Karlskrona kommun
• Mari Söderström undersöker namnförslag från Region Blekinge
• Övriga kommunrepresentanter undersöker namnförslag från Ronneby, Karlshamn,
Sölvesborg och Olofström kommuner
• Samtliga återkommer med besked till undertecknad före nästa möte den 12/6.
6.
Verksamhetsgrupp för ”Vuxna” och ”Barn och unga”
Diskussion fördes om möjligheterna till bemanning av två verksamhetsgrupper, en för ”Vuxna”
och en för ”Barn och unga” inom området IFO/psyk/funktionshinder.
Synpunkter framfördes på att gruppernas möten skulle förläggs efter varandra så att
representanter som ska delta i båda gruppernas ges möjlighet till det. En annan synpunkt som
framfördes var att varje grupp ska ha sin egen samordnare och att uppdraget för Barn och unga
ska inkludera ”alla barn”. Vidare framfördes vikten av att samordna frågor som berör flera
verksamhetsgrupper.
Beslut:
• Verksamhetsgruppen ställer sig bakom att det bildas två verksamhetsgrupper, en för
”Vuxna” och en för ”Barn och unga”
• Verksamhetsgruppen föreslår att samordnarna för de olika verksamhetsgrupperna får i
uppdrag att samordna frågor som berör flera verksamhetsgrupper.
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7.
Suicidprevention
Jacqueline Yates, ny projektledare för suicidprevention, redovisade förslag till arbetsplan och
prioriteringar med anledning av Coronapandemin. Diskussion fördes också om kartläggning av
det suicidpreventiva arbetet i länet och om organisation för det länsgemensamma arbetet med
suicidprevention. Information lämnades också om rapport från Suicid Zero om psykisk ohälsa
och suicid bland barn och unga.
Beslut:
• Verksamhetsgruppen beslutade att med anledning av Coronapandemin prioritera
följande:
- Planera och genomföra en informationsinsats som vänder sig till allmänheten (som
med ex strokekampanjen AKUT)
- Planera och genomföra en informations-/utbildningsinsats som vänder sig till
personal som möter utsatta grupper.
• Verksamhetsgruppen beslutade att ge projektledaren i uppdrag att genomföra en
kartläggning av det suicidpreventiva arbetet i länet
• Verksamhetsgruppen beslutade att Samordningsgruppen (f.d. Analysgruppen) ska vara
styrgrupp för projektet för suicidprevention.
• Verksamhetsgruppen beslutade att ge projektledaren i uppdrag förändra benämningarna
på nätverksgrupp och referensgrupp i samband med den kommande revideringen av
Handlingsplan suicidprevention.
8.

Övriga frågor

Mål för LSVO
Mål för LSVO:s arbete kommer att diskuteras på nästa möte med LSVO:s ledningsgrupp (5/6).
Ett förslag är att anta målen som utarbetats inom ramen för ”Strategi för hälsa” (SKR) och att
verksamhetsgrupperna blir ansvariga för att ta fram handlingsplan och aktiviteter för att nå
målen. Den som önskar lämna synpunkter på förslaget kan vända sig till respektive
förvaltningschef i LSVO:s ledningsgrupp.
Möte om dyslexi
Fråga ställdes om tidigare beslutat möte om dyslexiutredningar mellan regionens verksamheter.
Undertecknad kallar snarast möjligt till ett möte med målsättningen att ta upp frågan igen vid
nästa möte med verksamhetsgruppen.
9.
Nästa möte
Nästa möte äger rum den 12/6 kl 10-11 på Skype.
Vid mötesanteckningarna
Bodil Sundlöf

