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Tid, Plats 

Datum Beteckning 

10:00-12:00, Zoom 2020-10-19 Protokoll 

 

 

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

Närvarande: Monica Skantz, Marina Lundquist, Kenneth Karlsson, Ylva Rosén, Märtha 
Lundkvist, Johanna Viberg, Ingmar Ångman, Ewa Lindberg 

Sekreterare: Fredric Welander 

Protokoll styrgrupp samverkan barn och unga i Örebro 

län, 201019 

 

1. Föregående minnesanteckningar. Skolsköterskornas informella uppdrag att göra 

blodtrycksmätning på elever med ADHD upphör och information kommer att gå ut 

till elevhälsocheferna kring detta.  

Ylva har påbörjat arbetet med att ta fram ett underlag i frågan kring utredning av 

intellektuella funktionsnedsättningar av barn i förskoleåldern. Hon samlar de 

personer som krävs för att lösa uppdraget.   

2. Hjälpredan, se underlag på Projify - Eva Sund. Hjälpredan togs fram under 2010 och 

har reviderats under ett par tillfällen på grund av lagförändringar mm. Eva har 

deltagit i revideringsprocessen och nu har tagit fram ett förslag för fortsatt 

förvaltning av överenskommelsen som innebär att habiliteringen tar över ansvaret. 

Beslut: Kenneth K förankrar frågan i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Ewa 

Lindberg tar frågan till skolchefsgruppen.  

3. Fastställa uppdragshandling samverkan barn och unga i Örebro län, se underlag på 

Projify. Tidigare saknade handlingen avstamp i Barnrättsfrågan men skulle 

uppdateras utifrån tidigare önskemål. Ida B är inte med idag och kan uppdatera oss i 

arbetet.  Beslut: Förslaget godkänns och eventuella tillägg läggs till eftersom.  
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4. Lokalt programområde barns hälsa 

Märtha aktualiserar frågan om organiserande av ett lokalt programområde för barns 

hälsa.  Frågeställningen är om styrgruppen tillika skulle kunna utgöra denna 

gruppering och därigenom också skulle kunna få ett uppdrag inom 

kunskapsstyrningsorganisationen. I så fall skulle den utredande arbetsgruppen 

kunna kopplas både till LPO barns hälsa och LPO psykisk hälsa för att effektivisera 

och undvika dubbelarbete. Ingmar Å, Märtha och Ylva tar upp frågan med Ylva 

Nilsagård och återkommer på ett kommande möte.  

 

5. Anmälan via e-tjänst –  Ingmar informerar om att den tidigare Barn & unga gruppen 

tog fram ett gemensamt anmälningsformulär för orosanmälan till socialtjänsten. 

Formuläret hade dock vissa problem så Örebro kommun tog på sig ansvaret utveckla 

en e-tjänst i början på 2020. Örebro kommuns e-tjänst var sedan tänkt som att 

användas som mall för framtagande av liknande e-tjänster ute i de olika 

kommunerna i länet. Regionen kommer nu att se över vad som kan förbättras och 

ändras i sin användning av tjänsten. Idag används inte Örebros e-tjänst i hela länet 

utan det finns lokala versioner av anmälningsformulären. Planen är att e-tjänsten för 

anmälan ska se likadan ut i hela länet. 

 

6. Utredande arbetsgrupp är utsedd och ska ha ett uppstartsmöte den 30 november 

där Eva L och Ingmar Å deltar. Uppdragsbeskrivning selektiv mutism, se underlag på 

Projify– Märtha & Ylva. Beslut: Uppdragsbeskrivningen antas i gruppen.  

 

Barn med ätovilja- Märtha  Den nya benämningen är Barn med restriktivt ätande. 

Denna grupp berör många enheter och kliniker och frågan har diskuterats i Sambuhs 

Det man har kommit fram till är att vi behöver ha en arbetsgrupp med 

representanter från kommunerna och vill även att frågan tas upp i den utredande 

arbetsgruppen. Ett förslag är att Ylva och Märtha ta fram en kort 

uppdragsbeskrivning för uppdraget som sedan kan skickas ut i gruppen. Beslut: Att 

utifrån antagen uppdragsbeskrivning lämna frågan till den utredande 

arbetsgruppen. 

 

Prioriterade uppdrag att börja med (utifrån bl.a tidigare listade frågor) 

Johanna: Förslag på områden som ska prioriteras är: Gränser mellan sjukvård och 

psykiatrin, Föräldraskapsstöd, Värdering att se på funktionshinder och 

skolläkartillgång. 
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Ewa L: Viktigt att ta reda på vad som är aktuellt idag och att vi har högst tre frågor 

att fokusera på. Viktigt att vi även startar upp med rimliga uppdrag och att vi skriver 

ner tydliga mål över vad som ska uppnås. Ingmar Å: Man har sett ett ökat antal 

ungdomar som mår dåligt och med risk för suicid. Ylva R: Problematiken har ökat de 

senaste månaderna i åldersgruppen barn och unga och man ser allt allvarligare 

problem hos dem som söker hjälp. Suicidsamordnaren kommer att diskuteras frågan 

med LAG suicidprevention. Alla behöver vara beredda på den ökande 

problematiken. Monica: Barn och unga mår dåligt i den tid vi lever i iom den 

rådande pandemin. Styrgruppens uppdrag blir kanalisera och bolla tillbaka frågorna 

ut till grundorganisationerna. Viktigt att problemen hanteras lokalt. Viktigt att vi 

kanaliserar ut kunskapen. Marina: Kan Elevhälsocheferna informeras kring frågan 

och även lyfta frågan med MAS inom elevhälsan som är en viktig målgrupp iom att 

de träffar barnen. Ingmar Å: Viktigt att vi uppmärksammar frågan i dessa grupper. 

Beslut: Vi tar en vända med frågan om prioriterade uppdrag i våra chefsgrupper. Tre 

prioriterade frågor att prioritera i arbetsgruppen för de kommande 6 månaderna. 

Vilka frågor vi ska prioritera bestämmer vi sedan på mötet i december.  

7. Helseplans utredning: Beslut: Utredningen presenteras på ett kommande möte. 

Ylva kontaktar Hannah Kato som kan presentera och föra en dialog kring 

utredningen. Ingmar sätter upp punkten på dagordningen. 

8. Kommande möte: Mån 14 december kl 13:30-15:30 (förslag på mötestider för våren 

2021 skickas ut och stäms av vid detta möte)  

 

 


