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Tid, Plats 

Datum Beteckning 

10:00-12:00, Hjortkvarn och Skype 2020-05-20 Protokoll 

 

 

Typ av möte: Styrgrupp samverkan barn och unga i Örebro län 

Närvarande: Monica Skantz, Marina Lundquist, Leif Ekholm, Ylva Rosén, Märtha Lundkvist, 
Johanna Viberg (från 11:00), Ingmar Ångman, Ewa Lindberg 

Sekreterare: Ida Broman 

Protokoll Styrgrupp samverkan barn och 

unga i Örebro län, 200520 

 

1. Välkomna 

Vi inleder med presentationsrunda då detta är gruppens första möte i 

den nya strukturen.  

 

Leif deltar istället för Maria Lind i gruppen. Hälso- och sjukvårdens 

representanter utses i SAMBUHS-gruppen. Frågan gällande 

representation tas tillbaka dit.  

 

2. Gruppens syfte och uppdrag  

Genomgång av utskickat underlag Struktur och uppdrag samverkan 

barn och unga Örebro län (finns på Projify). Vi diskuterar kring vikten 

av att jobba med förankring i de respektive grupperingar/verksamheter 

vi representerar här. Varje representant har ansvar för återkoppling till 

respektive gruppering. Detta blir en ny start för samverkan kring barn 

och unga, med förhoppning om ett bättre som smidigare flöde av 

frågor och tydligare vägar för beslut. Då gruppen och strukturen är ny 

kommer beslutar vi om att uppföljning ska göras om ett år (våren 

2021). 
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Samverkansuppdraget kommer ursprungligen från kommunerna och 

regionen i samband med regionbildningen år 2015. KC/RD gruppen är 

de som ger uppdrag till chefsgrupperna i samverkanstrukturen. Länk 

till det dokument som beskriver och tydliggör grunden för vårt uppdrag 

kring samverkan finns här. 

  

Det är viktigt att styrgruppen säkerställer återkoppling till de olika 

chefsgrupperna. Behov av en implementeringsbeskrivning och ansvar 

i detta lyfts, Ewa och Ingmar tar med sig den frågan.  

 

3. Tillsätta utredande arbetsgrupp 

Enligt beslutad organisation ska styrgruppen tillsätta en utredande 

arbetsgrupp. Utredande arbetsgruppen består i grunden av samma 

personer. Styrgruppen håller ihop flödet av frågor. 

 

Vi diskuterar representation till denna arbetsgrupp. Det behöver vara 

personer med god sakkunskap inom sitt område och förmågan att lyfta 

blicken och se helheten. Behöver inte vara chef, men kan vara 

exempelvis första linje-chef eller utvecklare eller liknande.  

Följande förslag lyfts: 

 Psykolog från utredningsteamet på BUP – Ylva ansvarar 

 Specialpedagog från skola -  Ewa och Monica lyfter detta 

med skolcheferna.  

 Socialsekreterare/enhetschef barn och unga soc.– Ingmar 

ansvarar  

 Vårdutvecklare eller liknande från 

barnhälsovård/mödrahälsovård – Leif ansvarar 

 Skolhälsovårdsöverläkare - Marina ansvarar  

 Funktionhinder kompetens – Johanna ansvarar 

 Barnläkare från barnmedicin - (förslag att denne 

adjungeras in) 

 Skolpsykolog -  Marina ansvarar 

 Sjuksköterska/skolsköterska -  Marina ansvarar 

https://www.regionorebrolan.se/Platina/%C3%96verenskommelser/%C3%96verenskommelse%20om%20samverkan.573854.pdf
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 Någon från första linjens organisation inom psykisk hälsa – 

eventuellt att denne adjungeras in vid behov. Ylva 

diskuterar detta med Anna Bystedt. 

 

Ida Broman kommer finnas med som processtöd för denna grupp. 

Önskemål lyfts om att få ”kartbild” över förslag vi lyft för att se hur väl vi 

täcker in helheten och behovet. Ida gör skiss/karta som skickas ut innan 

nästa möte. Vi har därefter ett kort digital möte innan sommaren för att 

stämma av och se att vi får till helheten innan aktuella personer vidtalas. 

Förslag på namn skickas sen till Ida. Arbetsformer för gruppen behöver 

utredas 

 

4. Corona pandemin - behov av insatser riktade mot barn 

Vi diskuterar påverkan på barnen i Corona pandemin och 

informationsinsatser till barn. 1177 kommer ha Corona-information 

riktad till olika målgrupper (barn inkl.) Folkhälsomyndigheten gör 

mycket med film och bildstöd. Det har varit extra viktigt att jobba med 

kommunikation i bostadsområden med många olika språk. Här har 

muntlig information varit särskilt viktig. 

 

För förskolebarn och skolbarn har skolöverläkare Åsa varit länken ut 

till verksamheter och vårdnadshavare. Personliga kontakter har varit 

viktiga för att nå barn som inte är i skolan för att öka närvaro. Det finns 

en oro över att skolsköterskorna flyttas till uppdrag i Covid-vården och 

att tillgängligheten därmed försämras för barnen. Inom skolan får 

rektorer får mycket info som ska spridas vidare. Det är viktigt för 

skolan att känna till det stöd som finns för barn och familj om behov 

uppstår.  

 

En intern handlingsplan finns framtagen för psykiatrins arbete med 

anledning av pandemin. Inom BUP upplevs ännu inget ökat tryck men 

de har tagit höjd för ökat tryck i höst och genomför förstärkning av 

första linjen i och med det. Gruppverksamhet inom BUP (föräldrastöd) 

är pausad. Delar av detta finns nu istället filmat för att kunna sända 
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digitalt. Digitala återbesök genomförs samt samverkansmöten via 

SKYPE. 

 

Myndigheten för delaktighet har tagit fram kommunikationsmaterial 

med bildstöd som kan vara viktiga för alla att ta del av. Det finns här. 

 

5. Överenskommelse om hälsoundersökningar  

Överenskommelsen är antagen och publicerad på VVF sidan. Länk till 

sida med överenskommelsen och tillhörande bilagor finns här.  

Kommunikationsplan har tagits fram, finns på Projify. Ylva hjälper till 

med spridning till BUP och Märta till barnkliniken. Några korrigeringar i 

kommunikationsplan ska ske. Frågan har inte lyfts i några politiska 

möten än. Överenskommelsen är kommunicerad till skolsköterskor 

och skolläkare i länet och är antagen i skolchefsgruppen.  

 

6. Skolläkarutredningen  

Underlag från genomförd utredning kring skolläkarsituationen i länet 

finns på Projify. Nuläget i länet är att signaler kommit från barnkliniken 

USÖ gällande uppsägning av avtal med Örebro kommun gällande 

försörjning av skolläkare. Frågan är under process. Det är en ojämn 

fördelning av skolläkare i länet. Skolcheferna måste aktualisera frågan 

så att den kommer tillbaks till vår grupp för vidare utredning, då det är 

kommunernas ansvar att skolläkare finns tillgänglig. Marina/Åsa kan 

komma till skolchefsgruppen för dialog.  

 

7. Ansvarsfördelning blodtrycksmätning av elever vid medicinering 

från BUP 

Denna fråga aktualiserades för ca 6 år från BUP, med önskan om 

samverkan med skolsköterskorna gällande blodtrycksmätning för barn 

med ADHD medicin. BUP har ansvar för mätningen, men samverkan 

efterfrågas för att underlätta för barnet och familjen att slippa resa till 

Örebro för att ta blodtryck. Fördelningen handlar om att 

skolsköterskan mäter blodtryck men BUP tar hand om resultatet. Det 

gäller främst när ny medicinering sätts in och när doser ändras, och 

https://www.mfd.se/vart-uppdrag/tillganglig-information-om-pagaende-smittspridning/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Valfard--folkhalsa/Samverkan-mellan-regionens-kommuner-1/Samverkansdokument/Avtaloverenskommelser/
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inkluderar inte den pågående ADHD uppföljning. ÖK har tidigare 

funnits med kommunerna i västra länsdelen. Idag sker 

blodtrycksmätning hos skolsköterskan med vissa barn i länet. Det har 

upplevts otydligt gällande rutiner kring detta. Om uppdraget ska ligga 

hos skolsköterskorna måste det finnas en ÖK och rutiner som funkar i 

hela länet. BUP har ett länsuppdrag och det måste vara gemensamma 

rutiner i länet. Frågan har lyfts om detta kan vara ett uppdrag för 

vårdcentralen, men vid undantag kan skolsköterskan vara behjälplig.  

Frågan tas först tillbaka internt till Hälso- och sjukvården och 

diskuteras av BUP och primärvård och återkopplar sen tillbaka.  

 

8. Riktlinjer för samverkan kring barn och unga med 

neuropsykiatrisk problematik och/eller intellektuell 

funktionsnedsättning   

Vissa frågor i detta underlag kunde inte redas ut i arbetsgruppen som 

var tillsatt för uppdraget. Ingen har uppdraget kring diagnostik av små 

barn med misstänkt IF. Detta är ett stort problem då barnen inte får 

rätt skolform från början. Vi behöver komma vidare i denna fråga, Ylva 

ansvara för att till första mötet i höst föredra frågan med hjälp av 

någon från tidigare arbetsgruppen.  

 

9. Projify  

Dokumentation kring gruppens möten kommer finnas på en 

projektsida på Projify. Ida bjuder in alla till denna.   

 

10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor  

 

11. Nästa möte, datum för hösten 

Vi genomför ett kort möte den 16 juni kl 08:00-09:00 (Skype) för 

diskussion kring den utredande arbetsgruppens representation. 

 

Ida tar fram förslag på tre mötestider för hösten och kommunicerar ut 

dessa.   


