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Tid, Plats 

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

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

Ej närvarande: Kenneth Karlsson 

Sekreterare: Ida Broman 

Protokoll styrgrupp samverkan barn och unga i Örebro 

län, 210407 

 

1. Föregående minnesanteckningar - återkoppling 

- Utredning av barn i förskoleåldern med intellektuella 

funktionsnedsättningar: Kenneth Karlsson, Christian Kokvik, Anna 

Bystedt och Ylva Rosén har jobbat med frågan. Svår och komplex fråga. 

Löses olika i de olika kommunerna idag. Fokus är de barn som är kvar i 

förskolan men är egentligen är överåriga, med utvecklingsförsening som 

kan härröra från IF. Saknar verksamhet idag som diagnosticerar barn 

med IF (främst i Örebro kommun). Ylva har ett underlag framtaget med 

olika förslag som skickats ut för synpunkter men ej klart för spridning än, 

vi diskuterar detta. En svår fråga att jobba med, gruppen är inte så 

vanliga inom BUP. Viktigt att följa barnets utveckling när de är små och 

inte vara för snabba med IF-diagnos. Vilka kompetenser behöver finnas 

runt barnen för att göra bedömning/utredning? Fokus är de yngsta 

barnen som inte kommit upp i skolan än. Vem som ska ta ansvaret 

behöver bli tydligt.  Ett underlag och förslag behöver tas fram som kan 

skickas för beslut till chefsgrupperingarna.  Det saknas regelverk 
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nationellt som styr detta. Är ett problem som man brottas med i hela 

landet och som man löst på olika sätt. Exempelvis har Gävleborg ett 

samverkansavtal kring målgruppen.  

Ansvaret behöver ligga hos en verksamhet som möter och följer de små 

barnen.  BHV-psykologerna ligger nära till hands. 

Önskemålet är att lämna uppdraget vidare till den utredande 

arbetsgruppen för att hitta de bästa alternativen (flera alternativa 

förslag kan lämnas). Ylva formulerar ett uppdrag som cirkulerar inom 

styrgruppen och skickas sen vidare till den utredande arbetsgruppen.  

- Revidering av ÖK IBT (tidiga insatser för barn i förskoleåldern med 

autismspektrumtillstånd): Skolcheferna har lyft önskemål om revidering. 

Monica och Ewa har haft möte med Kenneth och arbete pågår. 

Återkommer när det är dags att lyft frågan här igen.  

- Egenvård i skolan: Marina och Märtha har påbörjat ett dokument kring 

egenvårdsrutiner. Struktur kring vem som gör vad finns i metodboken 

men saknas i den Överenskommelse kring egenvård som finns idag. 

Elevhälsan har uppmärksammat att riktlinjer inte följs. Marina har följt 

upp arbete genom en snabbenkät till länets skolsköterskor för att se om 

upplevelserna stämmer. Det är främst vårdnadshavarna själva som tar 

kontakt med skolan vid egenvård och processen sker inte enligt 

egenvårdsöverenskommelsen, så upplevelsen bekräftades. Önskemål 

om att förtydliga de riktlinjer som finns. Märtha och Marina jobbar 

vidare med att förtydliga tågordningen och hur man ska jobba och 

efterfölja de riktlinjer som finns. Processbeskrivning som tydliggör är bra 

att få med. När förslag finns framtaget kan den utredande 

arbetsgruppen fungera som bollplank. Egenvård för barn inom LSS har 

heller inte fungerat som den ska. Inom Örebro har därför en 

processkartläggning gjorts för att lyfta detta. Annifrid Frimodig varit 

involverade i detta och hon finns i den utredande arbetsgruppen och 

kan delge erfarenhet kring detta. Kontakt kan också tas med Malin 

Duckert Ek som arbetar med överenskommelse om hälso- och sjukvård i 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/globalassets/media/dokument/platina/overenskommelser/samverkan-vid-egenvard.530591.pdf
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hemmet där egenvård är en del. När färdigt förslag finns ska detta upp 

för beslut i chefsgrupperna. 

- LPO barns hälsa: Ingmar och Anna Ståhl samt Anna Olivencrona har 

jobbat vidare med förslag för LPO barns hälsa. Anna O är föreslagen som 

processledare för LPO barns hälsa, beslut tas i hälso- och sjukvårdens 

ledningsgrupp om att starta LPOt och vem som ska vara processägare 

och processledare. Barn- och ungdomspsykiatrin, elevhälsans 

medicinska insats och barnhabiliteringen ska vara representerade i 

gruppen. Olika arbetsgrupper kopplade till LPO kommer att skapas 

utifrån behov, men LPO- gruppen ska hållas relativt litet. Fokus är barns 

fysiska hälsa och elevhälsans frågor ska hanteras där. Inom LPO psykisk 

hälsa finns en grupp kring tidiga insatser riktat till barn, här finns också 

representation från socialtjänsten. Viktigt att vi får ihop arbetet utifrån 

de olika grupperna. 

 

2. Utdrag ur journal vid barnavårdsutredning – Tarja Nordling deltar och 

informerar om den lagstiftning som finns kring utlämnande av 

journalhandlingar vid utredning av barn. Se underlag på Projify. Som enskild 

person kan man säga nej till att journalhandlingar delas. Men om 

socialtjänsten gör en utredning av barn och inom ramen för den begär ut 

journalhandlingar är hälso- och sjukvården skyldiga att lämna uppgifterna. 

Föräldrar kan inte neka till utlämnande av journal till socialtjänsten för 

utredning av barn. Detta har lyfts nationellt som något som inträffat på 

olika håll och det är viktigt att det sprids inom hälso- och sjukvården för att 

förebygga att det inte händer inom vårat län. 

 

3. Första linjen för psykisk ohälsa – Ylva Rosén och Katrin Eriksson (bitr 

områdeschef nära vård med processansvar att skapa en sammanhållen 

primärvård) presenterar uppdraget med att skapa en första linje för psykisk 

ohälsa. (Se bildspel på Projify). Helseplans genomlysning av Region Örebro 

läns arbete med barn och ungas psykiska hälsa ligger till grund för 

uppdraget. Arbetet har varit stuprörsliknande och tanken är att nu titta på 
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andra arbetssätt som utgår från den unges behov oavsett organisation. 

Behov finns att jobba mer med tidiga insatser, en första linje, så att inte så 

många ska behöva söka specialiserad vård. Vården runt barn har varit 

relativt fragmenterad. Stor okunskap om varandras verksamheter. En 

gemensam vårdprocess är målet. Behöver inte bygga ny organisation men 

en struktur som är begriplig och tydlig. Intervjuer pågår med ungdomar som 

ger input till detta arbete (målgruppsanalys). Förslaget är att formera en 

triageringsenhet – ett ställe dit man vänder sig för en första bedömning. 

Som förälder eller ung ska man inte själv behöva veta vart man ska vända 

sig utan det får man stöd i via triageringsenheten. En första linjen-

mottagning föreslås finnas vid vissa noder i länsdelarna, totalt åtta i länet. 

Detta har gjorts på flera ställen i landet där lärdomar kan tas.  Socialtjänsten 

och elevhälsans roll i arbetet efterfrågas.  Kommunernas verksamhet ska 

involveras men arbetet startar inom hälso- och sjukvården. Första steget att 

koppla på kommunerna är att ta upp frågan i denna grupp. En gemensam 

målbild som vi skulle kunna ha är att man inom triageringsenheten ska ha 

tillgång till en palett av insatser som man ska kunna boka in (som finns hos 

olika huvudmän) och inte bara hänvisa till andra kontakter. I väster pågår 

ett pilotarbete tillsammans med elevhälsan och socialtjänsten. 

Väster går före som pilot för första linjen som förhoppningen är att man kan 

överföra till övriga länet framöver. Hälso- och sjukvården genomgår en 

omorganisation nu som behöver sätta sig. Viktigt med tydlighet ut till 

kommunerna kring vad som är på gång och hur de kopplar an till  de 

processer som pågår och som kan startas upp inom ramen för psykisk hälsa 

arbete och överenskommelse- medel i länet. Ylva och Katrin tar fram ett 

kommunikationsmaterial som blir lätt att sprida ut i länet. Kontakter med 

socialchefer, skolchefer och elevhälsocheferna kan vara bra för spridning och 

dialog. Katrin och Ylva kommer gärna och föredrar och diskuterar detta. 

Skolcheferna och socialcheferna besöks efter sommaren när projektplanen 

är framtagen. Medskick att kommunerna ser olika ut och att vi behöver 

tänka in kommunerna och ta hjälp av framförallt elevhälsocheferna i 

arbetet. 
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4. Samverkansöverenskommelser mellan regionen och EMI (elevhälsans 

medicinska insats) 

Flera frågor har dykt upp som rör samverkan och överenskommelser mellan 

regionens hälso- och sjukvård och kommunernas elevhälsa. Det rör bland 

annat tillgången till logopeder och förfarandet vid Lab- remisser. Frågan lyfts 

vem som har ett övergripande ansvar för de riktlinjer och överenskommelser 

som finns mellan parterna.  Välfärd och folkhälsa har ansvaret för 

överenskommelser mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. 

Någonstans behöver ansvaret ligga. Frågan ställs om det är hos område 

utbildning och arbetsmarknad eller om skolöverläkare Åsa Borulf och Marina 

Lundquist kan ta ansvaret. Verksamhetscheferna för elevhälsan är en viktig 

grupp då de möter behoven, Marina sammankallar denna grupp.  Marina 

och Åsa tar ansvaret och håller kommunikation med skolchefsgrupperingen 

vid behov. Det är praktiskt att sen ha alla aktuella dokument och underlag 

samlat på VVF-sidan och det hjälper välfärd och folkhälsa till med. 

 

Gällande frågan om Lab-remisser tar Märtha, Åsa och Karolina Stridh fram 

förslag på överenskommelse.  Gällande logopedernas uppdrag tittar Marina 

och Åsa vidare på detta och återkommer om det finns behov av 

överenskommelse.  

 

5. Pilotprojekt YAM  

Ida presenterar arbetet med förstudie och planering av pilotprojekt för 

införande av YAM (Youth Aware of mental Health) i länet. (Se bildspel på 

Projify). Tanken är att testa metoden i några kommuner med elever i åk 8. 

Flera skolor/kommuner har anmält intresse. Medel till budget i projektfas är 

tänkt att tas från de länsgemensamma suicidmedlen. Utmaningen är att 

hitta ett system för instruktörer då dessa helst inte ska ha tidigare koppling 

till de elever YAM ska genomföras med. Det kommer kräva samverkan över 

kommun- och organisationsgränserna. Fokus är att hitta lösning för detta i 
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dagsläget. Frågan ska lyftas i styrgrupp för psykisk hälsa och 

länsdelsgrupperna, samt med skolcheferna.  

 

Farhågor som lyfts är just hur vi får till förutsättningar för instruktörerna och 

vad som kommer krävas av dem, ersättning för deras tid etc. för att hitta en 

långsiktighet. Liknande dialoger som sker i arbetet med MHFA. 

 

6. Återkoppling från den utredande arbetsgruppen  

Ida ger en bild av nuläget i de uppdrag som den utredande arbetsgruppen 

jobbar med. Tre parallella uppdrag arbetar gruppen med i mindre 

konstellationer.  

 

Restriktivt ätande 

Gruppen har strukturerat upp arbetet. Samverkan med flera professioner 

och verksamheter krävs. Gruppen har resonerat kring vilka barn som är i 

fokus.  Det finns dels gruppen barn som följer sin viktkurva men som inte har 

ett normalt ätbeteende och dels de som har en viktnedgång. Gruppen anser 

att båda grupperna behöver inkluderas i uppdraget och avstämning har skett 

med delar av styrgruppen som ställer sig bakom det. Ett tvärprofessionellt 

bedömningsteam är en del av en föreslagen struktur. Gruppen fokuserar på 

att hitta bra verktyg till ”första linjen”. Bakgrundsmaterial, 

utbildningsmaterial/skriftiga underlag ska tas fram. Tydliggöra vad som är 

normalt och vilka signaler man bör vara uppmärksam på. Gruppen flaggar 

för att uppdraget inte kommer vara klart under våren. 

 

Selektiv mutism 

Gruppen har startat med omvärldsbevakning nationellt och regionalt/lokalt. 

Gruppen har efterfrågat förtydligande kring de ”slutprodukter” de förväntas 

leverera. Tolkningen är att det dels handlar om en form av rapport kring 

kunskapsläget om selektiv mutism och att ett andra dokument mer ska 

innehålla förslag på hur vi i vårt län ska jobba med målgruppen. Vilka 

aktörer/professioner som blir involverade, hur flödet och processen bör se 
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ut mm., i form av förslag till riktlinje. Frågan har lyfts till delar av styrgruppen 

som bekräftat detta.  

   
Barn i behov av sammansatt stöd 
Nytt uppdrag till gruppen. Delar av den utredande gruppen börjar titta på 

detta. Fokus inledningsvis är att ringa in problemet/göra en problemanalys.  

Gruppen har nyttjat möjligheten att tillfråga andra personer utanför 

gruppen om deltagande för att göra problemanalysen och har fått stöd från 

BUP, ungdomsmottagningen och NP-resurs i Örebro kommun. En första 

dialog sker 8 april.  

 

 

7. Datumförslag möten hösten 2021:  

Några datum för höstens möten är förslagna: 

23/9 kl 13:30-15:30 – passar ej. Ida återkommer med nytt förslag 

2/11 kl 13:30-15:30- passar ej. Ida återkommer med nytt förslag 

17/12 kl 10:00-12:00 – passar. Ida skickar kallelse. 

 

 

 
 


