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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, Ida Broman

Sekreterare:

Ida Broman

Protokoll styrgrupp samverkan barn och unga i
Örebro län, 201214
1. Orosanmälan utanför kontorstid (se underlag i Projify)
Tarja Nordling deltar och föredrar ärendet.
Ett önskemål lyfts från kommunernas socialtjänst till regionens medarbetare
om att inte lämna akuta orosanmälningar per post/digitalt utanför kontorstid.
Är det akuta ärenden behöver kontakt tas med socialjouren per telefon så att
inget barn hamnar mellan stolarna. Styrgruppen lyfter önskemål om att det
ska finnas tydlig information om detta på respektive kommuns hemsida och i
e-tjänsten för de kommuner som har det. Tarja lyfter det vidare.

2. Föregående minnesanteckningar

-

Utredning av barn i förskoleåldern med intellektuella
funktionsnedsättningar: Ylva, Kenneth, Christian Kokvik och Anna
Bystedt har haft möte och gjort en omvärldsbevakning i frågan. Christian
och Kenneth tar fram underlag för beslut som baserat på
omvärldsbevakning och lagtexter. Underlaget återkopplas efter årsskiftet.

-

Hjälpredan: Ett omfattande arbete med uppföljning för att få till
kontinuitet i detta arbete har genomförts. Förslag framtaget kring en
revisionsgrupp som bör träffas en gång per år för att se över eventuella
behov av justeringar i Hjälpredan. Hjälpredan behandlar
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ansvarsfördelning för hjälpmedel mellan kommun och region. Monica är
med i revisionsgruppen från skolchefernas sida, (Katarina Holmsten,
Laxå är ersättare). Det behöver tydliggöras vem som har ansvar i att
sammankalla och hålla i arbetet. I förslaget föreslås hälso- och
sjukvården utse ordförande för gruppen, men utifrån tidigare dialoger
anser hälso- och sjukvården att ansvaret bör ligga på regional aktör med
samverkans ansvar, förslagsvis Regional utveckling. Ewa tar frågan med
Petter Arneback (förvaltningschef) kring om eventuellt utökat uppdrag för
att ansvaret ska kunna tas av utbildning och arbetsmarknad.
-

Lokalt programområde (LPO) barns hälsa. Diskussioner kring LPO
barn hälsa har förts av Märtha, Ingmar, Ylva, Leif (BHV), Åsa Borulf
(Skolläkare), Anna Ståhl (verksamhetsutvecklare), samt läkare från
öppenvården. En sammanställning är framtagen kring vilka grupperingar
som finns i dagsläget kring barn och unga. Utifrån det har behov av att
starta ett fristående LPO inledningsvis vid sidan av andra grupperingar.
På sikt kanske vissa grupper kommer justeras/tas bort efterhand. Anna
Olivenkrona, Åsa Borulf, Anna Ståhl och Ingmar tar fram ett förslag för att
starta detta LPO. Det är viktigt att bevaka så att det inte blir dubbelarbete
i grupperingarna som finns. I LPO är det inte samverkansfrågorna i sig
som är i fokus utan arbetssätt/ vårdprocesser. Det är styrt utifrån vad som
kommer från nationell nivå. Tanken med kunskapsstyrningssystemet är
att arbetet ska bli mer likvärdigt över landet gällande diagnostik och
behandling/standardiserade vårdförlopp och bedrivas kunskapsbaserat
och resurseffektivt. Det berör regionernas hälso- och sjukvård samt den
kommunala hälso- och sjukvården och elevhälsans medicinska insats.
Marina deltar i RPO (regionalt programområde, sjukvårdsregionalt) kring
barns hälsa.
LPO=lokalt programområde (Örebro län), LAG=Lokal arbetsgrupp
(Örebro län). RPO= regionalt programområde (sjukvårdsregion
mellansverige). Mer info finns här.
Johanna lyfter gruppen unga vuxna med sammansatt problematik och
behov av att lyfta in andra perspektiv såsom socialtjänsten in i
kunskapsstyrningen. Den kompetensen behöver finnas med i dessa
grupperingar.

-

Återkoppling i frågan kring blodtrycksmätning och ADHD
medicinering: BUP har köpt in blodtrycksmanschetter för att låna ut för
blodtrycksmätning i samband med ADHD medicinering. Detta kan bli en
fråga att aktualisera framöver i arbetet med Nära vård.
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3. Återkoppling uppstartsmöte i den utredande arbetsgruppen (30/11)
Ett första möte med den nya utredande arbetsgruppen har genomförts. Ida,
Ingmar och Ewa deltog. Syftet med mötet var att gruppen skulle få möjlighet
att träffa varandra och presentera sig samt gå igenom och diskutera
gruppens roll och uppdrag och hur arbetet kan se ut framöver. Det var en
positiv känsla i gruppen och vi har fått till en mycket bra sammansättning av
kompetens. Gruppen kommer behöva arbeta i mindre konstellationer som
styrs av de olika uppdrag som ges. Gruppen önskar göra medskick till
styrgruppen att vi försöker ta ett brett grepp om frågor och se på samverkan i
stort, men där behov belysa specifika delar finns ska vi göra det. Gruppen
träffas igen den 15 januari för att starta upp arbetet med uppdrag.
Minnesanteckningar från gruppens möte finns i Projify.

4. Prioritering av uppdrag till utredande arbetsgrupp
Uppdrag som tidigare inkommit är barn med selektiv mutism och barn med
restriktivt ätande.

Ida deltog på IFO-chefernas möte den 11 december. Där lyftes gruppen barn
med psykisk ohälsa/självskada, barn med ADHD eller autism ofta i
kombination med att vara hemmasittare som en fråga man önskar att den
utredande arbetsgruppen tittar närmare på. Denna grupp barn kommer i kläm
mellan region och kommun och där behöver former för samverkan utvecklas.

Socialcheferna lyfter långa väntetider till BUP som problematiskt och barn
med psykisk ohälsa och skolproblematik kan tydligt kopplas till detta.
Förhoppning att vi med hjälp av den utredande arbetsgruppen kan se bredare
på frågan.

Kenneth lyfter att arbete pågår nationellt kring gruppen barn med NPF. Första
avrapportering kring det arbetet sker våren 2021.

Vi resonerar kring ovanstående utmaning som lyfts och hur denna kan
avgränsas och tydliggöras som ett uppdrag. Ida lyfter metoden LFA som ett
sätt att angripa frågan genom att avgränsa arbetet och identifiera rot-orsaker
för att sedan identifiera aktiviteter.
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Några personer i styrgruppen får uppdrag att konkretisera uppdrag utifrån
behovet som IFO/socialcheferna lyft. Ylva, Monica, Johanna och Ida utses,
Ida sammankallar till ett möte.

Utredande arbetsgruppen börjar med tidigare inkomna uppdrag (barn med
selektiv mutism och barn med restriktivt ätande) tillsvidare.

5. Helseplans utvärdering (se underlag i Projify)
Hannah Kato från Helseplan deltar och presenterar den utvärdering som
Helseplan gjort på uppdrag av Region Örebro län med fokus på de insatser
som regionen erbjuder unga och unga vuxna vid psykisk ohälsa. Uppdraget
omfattade även en kartläggning av ungas och unga vuxnas kunskap om och
syn på hälso- och sjukvårdens och andra aktörers möjliga insatser vid
psykisk ohälsa och livspåfrestningar. Önskan finns från regionen om att
stärka insatserna till målgruppen. Se mer i rapporten som ligger på Projify.

Fortsatt arbetet i regionen: Lena Adolfsson tydliggjorde i samband med att
utvärderingen presenterades i september med att oavsett hur vi är
organiserade så måste en gemensam vårdprocess skapas (huvudsak gäller
det den regionala hälso- och sjukvårdsorganisationen men handlar i
förlängningen om det gemensamma arbetet). Arbetet är pausat pga. ny
organisation inom hälso- och sjukvården. Politiken inom Region Örebro län
har fattat beslut om att tillsätta 15 miljoner för att fortsätta öka tillgängligheten
till NPF- utredning men också till att skapa en ingång till stöd för barn och
unga med psykisk ohälsa. Hur uppdraget ser ut mer specifikt är inte klart än.
Utifrån samverkansmedelen som finns på länsnivå pågår ett arbete med att
stärka arbetet med ”En väg in” och inom ramen för det kommer barn och
unga intervjuas med stöd av tjänstedesigners för att identifiera behov.

Det vore bra om den utredande arbetsgruppen ta del av Helseplans utredning
för att kunna inkludera i sitt arbete framåt. Ida ser till att den lyfts i gruppen.

6. Övriga frågor
-

Dags att revidera och följa upp ÖK IBT (tidiga insatser för barn i
förskoleåldern med autismspektrumtillstånd, IBT=intensiv beteende
träning). Barnhabiliteringen är de som är berörda från hälso- och
sjukvården. Kenneth deltog tidigare i arbetet. Ewa, Monica och Kenneth
ser över detta och återkommer med förslag.
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Marina lyfter behov av att tydliggöra processen kring viktkontroller i
samband med ADHD medicinering. Ylva och Marina tar diskussionen
vidare tillsammans.

7. Avstämning av tid för kommande möten
15 feb kl 14-16, 7 april kl 10-12, 24 maj kl 10-12)
Ida har skickat ut dessa via Outlook. Tiderna fastslås.
Den utredande arbetsgruppen möten planeras i relation till dessa.
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