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Tid, Plats 

Datum Beteckning 

10:00-12:00, Zoom 2021-05-24 Protokoll 

 

 

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

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

Sekreterare: Ida Broman 

Protokoll styrgrupp samverkan barn och unga i Örebro 

län, 210524 

 

1. Projekt: Främja närvaro och förebygga frånvaro (FnoFF) - presentation av 

projekt och tankar kring nästa steg  

Staffan Karlsson och Lars Risberg från projektgruppen vid Centralt skolstöd 

Örebro kommun deltar och presenterar projektet. Bildspel samt rapport från 

projektet finns i Projify.  

Projektet leds av Centralt skolstöd med finansiering från de länsgemensamma 

medlen för psykisk hälsa. Projektet bygger på fyra delmål. Mellringeskolan F-6 

samt Centralskolan i Laxå är med som pilotskolor som testar de arbetsverktyg 

som tagits fram för arbetet med att främja närvaro och förebygga frånvaro. En 

del i projektet handlar om att testa att gå in som extern processledare i två 

komplicerade skolfrånvaroärenden för att titta på olika samverkansformer och 

hur samverka kan utvecklas. En annan del handlar om kartläggning kring hur 

arbetet ser ut i länets kommuner och vilka utmaningar/behov som finns. 

Denna del är klar och rapport från detta arbete delas med gruppen. (Finns som 

rapport och kortare faktablad att ta del av och gärna sprida). Utifrån 

kartläggningen har ett arbete påbörjats arbete med att starta nätverk i länet 

med fokus på närvaroarbete och en första träff är genomförd med brett 

deltagande.  Projektet har kommit en bit på vägen och behov kring fortsatt 

arbete har blivit tydligt. Projektgruppen önskar inspel/tankar på identifierade 

utvecklingsområden som skulle kunna fungera som utveckling av projektet, 

bland annat:  
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- Hur påverkar närvaron skolresultaten? I länet har vi ingen samlad statistik 

för att göra den typen av analyser. Sverige har ingen sammanställd statistik 

kring närvaron i skolan. Skolverket ska göra en kraftsamling kring nationell 

statistik. Skola24 är ett försök i Örebro kommun att kunna få en samlad 

bild av frånvaro som sen kan kopplas till betyg. 

 

- Stark koppling till psykisk ohälsa/hälsa. Om vi ställer siffrorna gällande 

måluppfyllelse i relation till BUP:s statistik kring kontakter så stämmer de 

överens. Skulle vi kunna titta på att jobba mer likvärdigt för att höja den 

psykisk hälsa och måluppfyllelsen? 

 

- Ofta finns inte barnets röst med i frånvaroutredningarna. Tankar finns 

kring att jobba vidare med det.  

 

- Vårdnadshavare får ofta fungera som projektledare. En tanke är att 

undersöka vad som går att utveckla i form av insatser till dem.  

 

Inspel från gruppen: Medskick är att det kan påverka inställningen till samverkan om 

vi använder barn som benämning istället för elev. Ewa ser flera delar där projektet 

skulle kunna kopplas ihop med andra processer ex. Skolresultatsprojektet som Anita 

Thorsberg leder och där samverkan sker med Örebro Universitet. Ewa tar vidare 

kontakt med Staffan och Lars. Detta är ett kunskapsfält där vi måste vässa oss.  

Viktigt att frånvaron lyfts och följs upp politiskt för att få en styrningseffekt.  

 

2. Föregående minnesanteckningar  

- Utredning av barn i förskoleåldern med intellektuella 

funktionsnedsättningar: Ett fortsatt uppdrag i frågan ska ges till den 

utredande arbetsgruppen. Ylva återkommer med förslag på uppdrag 

efter sommaren. Förslag kommuniceras till styrgruppen via mail för 

inspel /synpunkter. 

 

3. Specialistbarnhälsoteam   

Specialistbarnhälsoteamet inrättades för några år sedan då upplevelsen var att 

de fanns stora behov av en instans för de ärenden där barnhälsoteam inte 

räcker till, där specialistkunskap behövs (oavsett diagnos hos barnet eller ej). 

Avsikten var att stötta dem som finns nära barnet. Målgrupp var barn med låg 

funktion med behov av insatser från flera aktörer där stödet kan ges nära 

barnet. Ärendena kom från befintliga barnhälsoteam. Sedan teamet bildades 

har det inte inkommit så många ärenden. Insatser har gjorts för att påverka 

detta men det har inte genererat någon förändring. Mycket personella resurser 
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går åt till detta team och därför är det nu satt på paus. Utvärdering får sen visa 

om det återuppstår behov. 

 

Barnhälsoteam finns vid alla BVC. I vissa delar av länet har det inte inkommit 

något ärenden även om upplevelsen är att dessa barn finns (0-5 år). Ärenden 

har kommit till gruppen som inte faller inom ramen för gruppens syfte.  Det 

finns olika förväntningar på vad syftet med gruppen var.  Diskussion om det 

råder okunskap om att teamet finns, men flera insatser har gjorts för spridning 

och förankring i fler olika grupper. 

 

Även om teamet pausas finns alltid möjligheten att använda SIP.   

 

Detta är exempel på nära vård, kan vi inkludera detta inom ramen för det 

arbetet? Det finns behov av att göra en kartläggning för att tydliggöra om 

behovet finns eller inte samt hur vi bör jobba framgångsrikt med denna 

målgrupp. Ingmar tar med sig den frågan till Välfärd och folkhälsa gällande 

möjlighet att  genomföra en kartläggning. Detta är inte en fråga för den 

utredande arbetsgruppen.  

 

4. Hur kan vi samverka med elevhälsan på bästa sätt för att underlätta för 

barnen?   

Skolläkare och skolsköterskor har behov av att kunna remittera till 

provtagning/röntgen/undersökningar i regionen. Märtha och Marina har 

arbetat fram en överenskommelse/rutin om att det är okej att elevhälsan 

fortsätter skicka pappersremisser till regionen, då dessa har fallit bort i 

systemet tidigare. Överenskommelsen layoutas med loggor och det ska 

förtydligas vilka grupperingar som beslutar om den.  Då dokumentet gäller 

samverkan mellan elevhälsan och regionens hälso- och sjukvård bör beslut tas 

internt inom hälso- och sjukvården i regionen och inom 

verksamhetschefsgruppen EMI i länet.  Förankring och kännedom om rutinen i 

verksamheterna blir viktigt. Dokumentet sprids till samtliga MLA (medicinska 

ledningsansvariga skolsköterskor) efter fastställande. 

 

Märtha önskar en stående punkt på agendan gällande återkoppling från 

Sambuhs. Ida lägger till det.  

 

Det uppstår ofta behov av samverkan mellan olika specialistinsatser inom 

regionens hälso- och sjukvård och elevhälsans professioner. I många fall 

uppstår schism mellan dem som jobbar i verksamheterna nära barnen. Vi 

behöver fundera på hur vi kan få saker att fungera smidigt utan att behöva 

skriva rutiner/överenskommelser om alla delar, det blir svårjobbat i längden. I 
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många fall finns upplevelsen att det kommer ett beslut från någon av parterna 

kring ändring i arbetssätt vilket som skapar friktion. Vi behöver fundera på hur 

vi kan främja en god samverkan framåt utifrån vad som blir bäst och smidigast 

för barnet. När vi tar beslut om saker måste vi se till att det följs så att det blir 

tydligt för alla. Arbetet med första linjen utifrån primärvårdsnivå där 

elevhälsan är jätteviktig kan vara en väg framåt när det gäller framtida 

samverkan. Kan man göra processkartläggningar där alla aktörer och 

intressenter framgår så att alla inblandade parter förstår att det finns ett 

sammanhang och ett beroende i processerna? För att tydliggöra vem som gör 

vad, vad som är problematisk och vilka brott som finns i processen och göra 

det visuellt. 

 

Vi har en gemensam övergripande överenskommelse kring samverkan mellan 

aktörerna som vi behöver bli bättre på att lyfta fram. I styrgruppen behöver vi 

vara observanta när frågor kommer som handlar om behov av 

överenskommelser och rutiner – vad står det för? 

Det behöver vara tydligt från politisk nivå och högsta tjänstemannanivå att 

samverkan är viktig. Vi har överenskommelsen som är beslutat hos alla 

huvudmän och det behöver levandegöras. Styrgruppen är en central del i 

denna, då vi ska skapa förutsättningar för samverkan mellan våra 

verksamheter med barnet i centrum. Förslag är att be att få vi få tid hos KC/RD 

där vi lyfter att vi brottas med detta och behöver deras stöd. Ewa och Ingmar 

funderar vidare på hur detta kan ske.  Alla har ett uppdrag att tänja lite på 

gränserna för att komma till målet. Det tydliggörs i det gemensamma 

överenskommelse dokumentet.  

 

5. Barn med DCD- Developmental coordination disorder (bristande motorisk 

förmåga)  

En arbetsgrupp har startat i Örebro kommun med fokus att stärka arbete för 

barn med DCD. En del i det arbetet handlar om att tydliggöra hur 

processen/vårdkedjan kring denna grupp ser ut inom regionen.  Frågan ska 

förarbetas mer och lyftas i Sambuhs och kommer åter till styrgruppen när mer 

underlag finns.  

 

6. Återkoppling från den utredande arbetsgruppen 

- Ersättare för deltagare. Stina Bågenvik som representerat 

förskolan/specialpedagog i gruppen har bytt tjänst och behöver ersättas. 

Uppdraget är inte något man ärver via tjänsten utan ersättare ska 

formellt fastställas i styrgruppen. Monica och Ewa tar fram nytt förslag 

på namn till kommande möte. Ida vidarebefordrar det förslag på namn 

som Stina själv har lämnat.   

https://vardgivare.regionorebrolan.se/globalassets/media/dokument/platina/overenskommelser/overenskommelse-om-samverkan.573854.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/globalassets/media/dokument/platina/overenskommelser/overenskommelse-om-samverkan.573854.pdf
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- Processerna fortlöper i de tre uppdrag som gruppen har igång just nu. 

Inget kommer hinna bli färdigt till sommaren, men arbetet fungerar väl i 

gruppen och kompetens säkras upp vid behov. Gruppen tänker konkret 

och visionärt i sitt arbete med utgångpunkt från vad man ser blir bäst 

från barnen och dess behov. Avstämning av gruppens förslag kan göras 

med styrgruppen om man önskar få inspel innan färdigställande. Ida 

lägger anteckningar från gruppens möte i Projify. 

 

7. Utredning SOU 2021:34 Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård 

för barn och unga  

Ida ger en sammanfattning över innehåll i det delbetänkande som kom i början 

av maj. Inrättande av ett nationellt hälsovårdprogram 0-20 år är det centrala 

förslaget i utredningen. Flera delar i utredningen ligger i linje med pågående 

arbetet i första linjen. Marina och Kenneth har varit involverade i arbetet med 

utredningen. Utredningen ska ut på remiss till ett antal organ. Välfärd och 

folkhälsa kan stötta genom att bjuda in till remisskonferens för att underlätta 

för de kommuner/verksamheter som blir remissinstans. Det ger möjlighet för 

fler att bidra med synpunkter och är ett sätt att sprida kunskap om förslag och 

diskutera kring vad vi behöver göra i vårat län utifrån det. Återkoppling sker 

när vi ser vilka som blir remissinstanser och om önskemål om gemensam 

konferens finns.  

 
Ida lägger bildspelet som visades i Projify.  

 
8. Kort info om sammanställning intervjuer första linjen 

Underlag finns i Projify. En sammanställning är gjort kring de intervjuer som 

gjorts med ungdomar utifrån arbete med psykisk hälsa och första linjen. 46 

ungdomar har deltagit i arbetet. Detta är ett viktigt inspel till fortsatt 

utvecklingsarbete kring första linjen.  

 

9. Datumförslag möten hösten 2021:  

15/9 kl 10:00-12:00 

3/11 kl 13:00-15:00  

17/12 kl 10:00-12:00 

 

Dessa datum fastställs för hösten.  

 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/05/sou-202134/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/05/sou-202134/

