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Ledningsgrupp för samordning av länets
hälso- och sjukvård och socialtjänst
Tid:

Fredag den 4 februari 2022
Kl. 9:45-15:00

Plats:

Digitalt möte via Teams

Närvarande:

Annelie Loberg, Alvesta
Magnus Frithiof, Region Kronoberg
Johan Rutgersmark, Markaryd
Annie-Lie Jarhult, Uppvidinge
Roger O Nilsson, Region Kronoberg
Gunilla Kaj-Bevheden, Alvesta (tom kl. 14)
Annika Fröberg, Lessebo
Ewa Ekman, Växjö
Hanna Svensson, Region Kronoberg (from kl. 11)
Florence Eddysson Hägg, Region Kronoberg
Rizana Mustedanagic, Växjö
Annika Magnerot, Region Kronoberg (ordförande)
Jenny Folkesson, Region Kronoberg (sekreterare)

Frånvarande:

Jenny Smedberg, Älmhult
Martin Hansson, Tingsryd
Sofia Kumlin Rylow, Tingsryd
Kristina Jordevik, Region Kronoberg (kommunikatör)

1. Incheckning samt avtackning
Annika hälsar alla välkomna till dagens möte med ledningsgruppen för samordning. En
lägesrapport samt vad det innebär att sitta med i ledningsgruppen är dagens incheckning.
I samband med mötet tackas Annika av efter sitt stora engagemang och arbete som ordförande i
ledningsgruppen sedan nio år tillbaka. Annika önskas lycka till med andra uppdrag.

2. Föregående mötesanteckningar och godkännande av dagordning
Föredragande: Annika Magnerot
Föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna och dagens dagordning godkänns med en
punkt kring Familjefrid Kronoberg under punkten övrigt.

3. Samverkansöverenskommelse för placerade barn och unga 0–20 år samt
ensamkommande barn gällande hälso- och sjukvård samt skola - revidering
Föredragande: Anders Fransson och Annika Veitner
Nuvarande samverkansöverenskommelse antogs av ledningsgruppen för samordning av länets
hälso- och sjukvård och socialtjänst och länets skolchefer 2019-01-11. Denna bygger på
Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning ”Placerade barns skolgång och hälsa - ett gemensamt
ansvar samt lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna
hemmet. Under 2019 så kom Socialstyrelsen med nya föreskrifter och allmänna råd om
hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet (HSLF-FS 2019:19).
Dessa föreskrifter och allmänna råd är syftet och skälet till revideringen av överenskommelsen.
I samband med revidering har strukturen för hela överenskommelsen setts över och förtydligats
och en juridisk granskning har genomförts av Region Kronobergs jurister.

Beslut: Ledningsgruppen beslutar att godkänna den reviderade upplagan av samverkans-

överenskommelse för placerade barn och unga. Överenskommelsen ska även kommuniceras till
skolchefsnätverket.

4. Länsgemensam strategi för psykisk hälsa
Föredragande: Magnus Frithiof
Strategin syftar till att beskriva olika områden för utvecklig med syfte att främja en god psykisk
hälsa hos kronobergarna. Den anger även en länsgemensam riktning och målsättningar i
utvecklingsarbetet samt utgör ett underlag för beslut om aktiviteter i kommande handlingsplaner.
Målgruppen är alla kronobergare från 16 års ålder där strävan är att samtliga ska ha en god
psykisk hälsa och tidigt kunna upptäcka risk för att utveckla en psykisk ohälsa. Fokusområden i
strategin är:
• Hälsoinriktad och förebyggande vård och omsorg
• Jämlik vård och omsorg
• Brukarinflytande
• Tillgänglighet
• Effektiva processer
• Suicidprevention
• Samverkan

Beslut: Ledningsgruppen ställer sig bakom länsgemensam strategi för psykisk hälsa 2022-2028.

5. Överenskommelse psykisk hälsa och suicidprevention 2022
Föredragande: Magnus Frithiof
Magnus går genom överenskommelsen vilken skiljer sig marginellt från 2021. Överenskommelsen
är uppdelad i tre kategorier vilka vänder sig till regionen, till kommunerna och samt en
länsgemensamma del. Medlen som kan rekvirerade från SKR har ett återrapporteringskrav och
förslaget är att Region Kronoberg rekvirerar dessa 5 miljoner. Pengarna ska ligga till grund för
arbetet kring de olika prioriterade områdena i handlingsplanen.

6. Fortsatt arbete med analys och handlingsplan psykisk hälsa 2021–2022
Föredragande: Magnus Frithiof
Förslag till fortsatt arbete med analys och handlingsplan psykisk hälsa:
•

Tvärgrupp vuxna får i uppdrag att ta fram en kort handlingsplan/ förslag på aktiviteter
med utgångspunkt från strategin för 2022.

•

2023 är psykisk hälsa och suicidprevention integrerat i det hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbete.

Beslut: Tvärgrupp vuxna ges ansvarar för uppdraget vilket ska gå på remiss till tvärgrupp barn
och unga innan beslut.

7. Redovisning av enkätsvar gällande organisatorisk flytt av RSS och
Barnens bästa gäller
Föredragande: Magnus Frithiof
Magnus redovisar enkätsvaren som inkommit från ledningsgruppens deltagare och styrgruppen
för Barnens bästa gällande organisatorisk flytt av såväl RSS som Barnens bästa från Regional
utveckling till programkontoret för Nära vård. En samordnare (Marcus Johansson från Växjö
kommun) har anställts till programkontoret. Han börjar sin tjänst den 1 april.

8. Internat 17–18 mars 2022 i Kosta
Föredragande: Annika Magnerot och Magnus Frithiof
En anmälningsenkät till internatet i Kosta kommer att skickas till alla i ledningsgruppen vilken
ska besvaras senast 10 februari. Program för dagarna tas fram av representanter från
arbetsutskotten.

9. Reviderad rutin för avvikelsehantering
Föredragande: Zandra Anivike och Carina Yngvesson
Rutinen har setts över och förtydliganden har gjorts. En bilaga har även lagts till gällande suicid
och suicidförsök. Två gånger per år ska analys av avvikelser redovisas till ledningsgruppen.

Beslut: Ledningsgruppen ställer sig bakom båda rutinerna och godkänner en sammanslagning till
ett dokument. Bestämdes att SAS i Ljungby (Harriet Kristensson) ska ingå i analysgruppen.

10. Redovisning fast läkarkontakt SÄBO
Föredragande: Frida Holm Johansson
Med utgångspunkt i den nationella överenskommelsen God och nära vård 2021 finns en särskild
beredningsgrupp för uppdraget att ta fram en gemensam handlingsplan kopplat till
patientkontrakt, kontinuitet, fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården. Frida berättar

att om en punktmätning kring fast läkarkontakt gjordes i länet under vecka 48 i samarbete med
masarna i kommunerna. Kronobergs län ligger på 90% vilket är ett bra resultat.

11. Barnahus, årsberättelse och beslut VP
Föredragande: Sara Ganslandt och Maria Elfving
Sara och Maria beskriver arbetet på Barnahus under 2021. Senaste året har verksamheten
påverkats på olika sätt. Kärnverksamheten har rullat på men pandemin har påverkat möten,
konferenser och framskjuten planering. De ser en ökning med mer än 100 barn som målsägande
sedan ny lagstiftning 1 juli. Många familjer behöver krisstöd vilket ha getts bland annat av
Familjefrid Kronoberg. Fler samråd och fler förhör i jämförelse med året innan.
Planering av verksamhet inför 2022:
- Se över rutiner för samverkan
- Utbildning, barn som utsätter andra barn för sexuella övergrepp
- Samverkan med andra länsaktörer

Beslut: Ledningsgruppen ställer sig bakom verksamhetsplan Barnahus 2022.

12. Utredning av MiniMaria och integrerad beroendemottagning
Föredragande: Kristina Jansson
Kristina redovisar utredningsuppdraget. Dock har Ekelidens framtid inte utretts, vilket var en del
av uppdraget.
Att skapa en Minimaria-mottagning inom befintliga resurser vid IM låter sig inte göras i nuläget.
Inledningsvis finns dock möjlighet till att avsätta två heltider, en från regionsidan och en från
kommunsidan, med uppdrag att rikta sina tjänster för yngre målgrupper. Förslaget är att
IM ges ett tydligt mandat att äga processen med att inleda utveckling av en verksamhet som kan
möta yngre målgrupper med risk- och missbruk/ beroende samt att utveckla metoder för att nå
en yngre målgrupp. I processen ska även primärvården vara representerad. Hänsyn ska tas till
”Samsjuklighetsutredningen”.
Ledningsgruppen ställer sig bakom förslaget. När det gäller Ekelidens framtid så ska Rizana,
Gunilla och Magnus ta fram ett underlag med en risk- och konsekvensanalys samt kostnader för
vidare ställningstagande om Ekelidens framtid i ledningsgruppen.

13. Redovisning av enkätsvar Kronobergspanelen
Föredragande: Magnus Frithiof
Två gånger årligen skickas en enkät ut till en panel bestående av medborgare från Kronobergs
län. Numera finns frågor kopplade till digitalisering av vården vilka visar att medborgarna vill
kunna känna trygghet i sina möten och vill möta kompetent personal i vården. Region Kronoberg
behöver bli tydligare med vilka digitala tjänster som erbjuds och kontaktvägarna är viktiga och
måste fungera överallt. Annika M tipsar om senaste regionfullmäktige där Dino Viscovi,
universitetslektor på Linnéuniversitetet, informerar om Medborgarna och Digitaliseringen.
https://youtu.be/8i1djbpTjGA

14. Tvärgrupper
Föredragande: Jenny Folkesson och ansvariga i ledningsgruppen för respektive tvärgrupp
Tvärgrupp barn och unga:
Annie-Lie, Rizana och Nils-Göran har haft möte med tvärgruppen med uppmaning att de ska
fortsätta i den riktning som de gör och kunna känns sig nöjda med allt de gjort.
Tvärgrupp vuxna: Christina Andersson, SAS i Alvesta kommun föreslås ersättas av
verksamhetschef för funktionsstöd Lucas Herngren.
Magnus meddelar att ingen avstämning har gjorts med tvärgruppen sedan ledningsgruppens förra
möte.
Tvärgrupp äldre: Verksamhetschef Pia Persson föreslås ersätta Senada Hodzic som avslutar sin
anställning i Alvesta kommun.
Ewa och Jenny hade ett möte i december med tvärgruppen och upplevde då att det fanns en
otydlighet kring hur deras del i arbetet med Äldrehälsa Kronoberg ska fortgå. Ett nytt möte
kommer att bokas då även Florence kommer att medverka. Konstateras att arbetet i tvärgruppen
ska ligga i linje med äldrestrategin med tillhörande handlingsplanen.

Beslut: Lucas Herngren och Pia Persson väljs in i respektive tvärgrupp.

15. Info från styrgrupper
Barnens bästa:
Annie-Lie berättar om att det förs en dialog kring kontaktvägar mellan och inom verksamheter.
Tvärgrupp barn föreslår att stärka ingången till En väg in hos alla huvudmän. Förslag på regionala
indikatorer har tagits av processledare, forskare och tvärgrupp barn. Några av indikatorerna ska
förtydligas ytterligare innan beslut fattas.

16. Hur vill vi arbete med gemensamma statliga medel
Föredragande: Annika Magnerot
En diskussion förs om hur länet kan använda de statliga medlen till att växla upp det
länsgemensamma arbetet kring bland annat god och nära vård och psykisk hälsa.

17. Övrigt
Reviderat uppdrag för Familjefrid Kronoberg
Familjefrid har sedan starten haft uppdraget att arbeta med både utsatta och utövare.
Samarbetspartners har hela tiden kunnat hänvisa vuxna klienter/patienter/brukare /elever till
Familjefrid, men inte som en biståndsbedömd insats. Familjefrid Kronoberg föreslår att
verksamheten ska öka tillgängligheten och servicen till länet genom att ta emot vuxna på bistånd,
utsatta och utövare, för att svara upp till de ökade krav som ställs på myndigheterna. Det
kommer innebära en del förändring i arbetssättet, bland annat mer dokumentation, vilket ställer
krav på god kunskap om journalföring, tillförlitligt verksamhetssystem och uppdaterad kunskap
på behandlingsområdet.

Beslut: Ledningsgruppen ställer sig bakom förslaget.

18. Utcheckning och avslut
Annika tackar för dagens möte och önskar alla en trevlig helg.
Mötesanteckningar förda av Jenny Folkesson

