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Justeras för Karlskrona kommun
…………………………………………..
Sylvia Eriksson-Jonasson
Justeras för Olofströms kommun
…………………………………………..
Helen Hagegren
Justeras för Ronneby kommun
…………………………………………..
Sofia Wildros
Justeras för Sölvesborgs kommun
…………………………………………..
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Justeras för Region Blekinge
…………………………………………..
Petra Nordberg
Justeras för Region Blekinge
…………………………………………..
Agnes Lindeberg
§1
Godkännande av föredragningslista
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att

godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista.

§2
Föregående sammanträdesprotokoll
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att

godkänna för 2020-12-18 upprättat sammanträdesprotokoll
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§3
Val av justeringspersoner
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att

•
•
•
•
•
•
•

till justeringspersoner för protokoll för mötet 2021-01-22 välja
Ulrica Månsson, Karlshamns kommun
Sylvia Eriksson-Jonasson, Karlskrona kommun
Helen Hagegren, Olofström kommun
Sofia Wildros, Ronneby kommun
Lena Wilson-Ericsson, Sölvesborgs kommun
Petra Nordberg, Region Blekinge
Agnes Lindeberg, Region Blekinge

§4
Tillsättning av kommunal och regional samordnare psykisk hälsa
Föredragande: Bodil Sundlöf
Nuvarande kommunal samordnare Christoffer Olsson kommer att lämna sitt uppdrag i slutet av januari. Den
regionala samordnaren har nu tillsatts med Kristina Borén 25% i samarbete med Jacqueline Yates.
Avdelningschefen vid enheten för kvalitet och utveckling har kontaktat två föreslagna personer som skulle
kunna få uppdraget som kommunal samordnare men båda har tackat nej. Verksamhetsgruppen enades om att
fortsätta att söka en kommunal samordnare genom att informera om uppdraget på kommunernas
intranät/hemsidor.
att
ge kommunikationssamordnaren i uppdrag att skriva en annons om att verksamhetsgruppen söker en
kommunal samordnare 50% och publicera denna på kommunernas intranät/hemsidor
§5
Presentation förstudieprojektet Vårdplatser
Föredragande: Tina Olsson
Hälso- och sjukvården har ett inriktningsbeslut på att koncentrera vården efter
patientgruppernas behov för att kunna erbjuda god och nära vård till invånarna. Det innebär
till exempel att vård ges på färre platser och att man utvecklar team och fasta vårdkontakter.
Förstudieprojektet Vårdplatser är en del i en större helhet. Under förstudieprojektet analyseras
nuläget mot framtida strategi, mål och behov.
Förstudieprojektet Vårdplatser tar fram lösningsförslag/åtgärdsplaner, som tillsammans med
pågående aktiviteter skall bli underlag för att kunna göra en plan för vilka
projekt/uppdrag/aktiviteter som behöver genomföras för att nå verksamheternas mål och
effekter. I januari sammanställs de lösnings- och åtgärdsförslagen som tagits fram och det är
viktigt att kommunerna och regionen arbetar tillsammans med prioriteringar, planer och
genomförande.
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att

lägga informationen till protokollet
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§6
Digitala möten i samverkan
Föredragande: Sandra Johansson
Inom ramen för arbetet med LOS har processledarna i samverkan med digitaliseringsenheten gjort en
kartläggning av de digitala mötena i kommunerna, primärvården och slutenvården. Kvaliteten på de digitala
vårdmötena varierar. Tre checklistor har tagits fram som stöd för att öka kvaliteten.
Inför ett kommande beslut i LSVO ledningsgrupp önskar processledarna synpunkter från
verksamhetsgruppen om vilken nivå på det fortsatta arbetet som krävs. Tre nivåer presenterades enligt nedan:
Nivå 1
-Checklistorna är beslutade, förvaltade och publicerade
-Ansvaret för användning ligger på respektive linjechef
Nivå 2 (nivå 1 samt följande)
-Utrustning och lokal måste i respektive verksamhet säkras med hjälp av IT-service
-Uppföljning via enkät
Nivå 3 (nivå 1 och 2 samt följande)
-Implementering som inkluderar utbildning
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att

rekommendera LSVO besluta enligt nivå 3

§7
Uppföljning fakturering av medel ur samverkanspotten psykisk hälsa 2019 och 2020
Föredragande: Bodil Sundlöf
En sammanställning av fakturerade medel ur samverkanspotten psykisk hälsa 2019 och 2020
från kommunerna och NSPH presenterades på mötet. Respektive verksamhet ombes
kontrollera att rätt summor har fakturerats och att pengarna bokförs så ett de kan överföras
mellan bokföringsåren och användas till beslutat projekt. En liknande sammanställning ska tas
fram för överföringen av projektmedel till regionens olika verksamheter.
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att
uppföljningarna av fakturerade medel skickas till verksamhetsgruppens ledamöter för
kontroll
§8
Analys av Psykisk hälsa i Blekinge 2020 och Handlingsplan för Psykisk hälsa i Blekinge 2021
Föredragande: Christoffer Olsson
Christoffer redogjorde för samordningsgruppens förslag till Analys av Psykisk hälsa i Blekinge 2020.
Analysen har i sin helhet skickats till ledamöterna före mötet.
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Analysen har gjorts utifrån överenskommelsens fem olika områden och genomförda aktiviteter:
Förebyggande och främjande insatser
• Suicidprevention
• Psykiatriveckan
Tillgänglig tidiga insatser
• UM – online
• TSI – satsningarna
Utsatta grupper
• HBTQ
• KBT –behandling för vuxna med Autismspektrumstörning
Delaktighet och rättigheter
• SIP
• Brukarmedverkan
Ledning och styrning
• Lokala samverkansgrupperna
• Kunskapsstyrning
Christoffer redogjorde också för samordningsgruppens förslag till Handlingsplan för Psykisk hälsa i Blekinge
2021. Handlingsplanen har i sin helhet skickats till ledamöterna före mötet. I handlingsplanen finns förslag
på aktiviteter inom följande områden:
Förebyggande och främjande insatser
• Suicidprevention
• Information
Tillgänglig tidiga insatser
• UM – NÄRA projektet
• TTS –tillbaka till skolan
Utsatta grupper
• KBT vid Autismspektrumstörning
• Mobila team
Delaktighet och rättigheter
• SIP
• Återhämtningsguiden
Ledning och styrning
• Styrgrupper för överenskommelsen
• Samordningsgrupp för överenskommelsen

Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att

godkänna förslag till Analys av Psykisk hälsa i Blekinge 2020

att

förslag till Handlingsplan för Psykisk hälsa i Blekinge 2021
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§9
Nationell överenskommelse om psykisk hälsa och suicidprevention 2021
Föredragande: Christoffer Olsson
Christoffer informerade om den nationella överenskommelsen om psykisk hälsa 2021.
Satsningen som har förhandlats fram är lik 2020 i både medel och inriktning och gäller för
2021 och 2022.
Överenskommelsen innehåller insatser för psykisk hälsa och suicidprevention enligt följande
(R-region, K-kommun, LG-länsgemensam):
• Fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplanen, (R och K)
• Vård – och omsorg som är baserat på bästa tillgängliga kunskap, (R och K)
• Insatser för barn och unga, (R)
• Förstärkt psykiatrisk traumavård, (R)
• Insatser inom samsjuklighet, (LG)
• Brukarmedverkan, (LG)
• Stärkt suicidpreventivt arbete, (LG)
• Ungdomsmottagningarna, (LG)
Regionen erhåller 11,8 miljoner, kommunerna 4,6 miljoner och de länsgemensamma medlen uppgår till 12,7
miljoner under 2021.
De länsgemensamma medlen ska fördelas på följande insatser:
Stärkt samverkan, samsjuklighet - 6 457 493 kr
Suicidprevention - 3 068 406 kr
Ungdomsmottagningar - 2 215 197 kr
Brukarmedverkan - 1 000 000 kr
Diskussion fördes om hur de länsgemensamma medlen ska hanteras under 2021 och om möjligheten att ge
samordningsgruppen i uppdrag att utarbeta ett förslag till fördelning. För att detta ska vara möjligt är det dock
nödvändigt att samordningsgruppen förstärks med representanter från verksamheter för barn och unga.
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att
ge samordningsgruppen i uppdrag att utarbeta ett förslag till fördelning av de
länsgemensamma medlen för 2021
att
psykiatrin och primärvården utser representanter från verksamheter för barn och unga
till samordningsgruppen
att
frågan om fördelning av länsgemensamma medel stäms av på verksamhetsgruppens
möte den 19/2
att
förslaget till fördelning av de länsgemensamma medlen efter godkännande av
verksamhetsgruppen lämnas till LSVO för beslut
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§10
Bemanning samverkansgrupp Barn och unga och samverkansgrupp Vuxna
Föredragande: Bodil Sundlöf
En översyn av LSVOs ledningssystem pågår och förslag finns att ersätta verksamhetsgrupp
IFO/psyk/funktionshinder och verksamhetsgrupp Äldre/somatik med tre samverkansgrupper med
benämningen Barn och unga, Vuxna och Äldre.
Verksamhetsgruppen har tidigare beretts möjlighet att lämna synpunkter på uppdrag och bemanning av de
nya samverkansgrupperna. Synpunkterna har förmedlats till LSVO. Nu diskuteras frågan om bemanning av
samverkansgrupperna i LSVO:s ledningsgrupp. Förvaltningscheferna har ombetts att ta ställning till
bemanningen i samverkansgrupperna till LSVO:s nästa möte den 5/2.
Bemanningen kan ske per funktion, perspektiv eller förvaltning enligt nedan:
Funktion
en chef för respektive funktion i samtliga kommuner och i regionen
Perspektiv
en chef per perspektiv som representerar samtliga kommuner i länet
en chef per perspektiv som representerar samtliga basenheter i regionen
Förvaltning
en chef per förvaltning som representerar samtliga funktioner i en förvaltning
Enligt nuvarande system är verksamhetsgruppen Äldre/somatik bemannad enligt perspektiv och
verksamhetsgrupp IFO/psyk/funktionshinder bemannad enligt funktion.
Frågeställningen handlar om vilken beredningskompetens och vilket beslutsmandat ledamöterna i
samverkansgrupperna behöver för sitt uppdrag.
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att

lägga informationen till protokollet

§11
Ny ledamot i verksamhetsgruppen
Föredragande: Bodil Sundlöf
Ingegerd Carlsson avslutar sin tjänst som verksamhetschef vid Utbildningsförvaltningen i Olofström den
12/2 för att gå i pension. Berit Clifford kommer att vikariera för Ingegerd under tiden som ny rekrytering
pågår. Verksamhetsgruppen tackar Ingegerd för stort engagemang och god samverkan under många år.
Verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder beslutar
att

lägga informationen till protokollet
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Protokollet ska skickas till
Ledamöter
LSVO:s ledningsgrupp
Föredragande
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