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Fax: 019-602 70 08 

Organisationsnummer: 232100-0164 

 

Tid, Plats 

Datum Beteckning 

08:00-09:00, Zoom 2021-09-15 Protokoll 

 

 

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

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

Ej närvarande: Ylva Rosén, Anna Bürger Sjödin 

Sekreterare: Ida Broman 

Protokoll styrgrupp samverkan barn och unga i Örebro 

län, 210915 

1. Protokoll föregående möte 

Ersättare är utsedd som representant för förskola/skola i den utredande 

arbetsgruppen. Det blir Marie Sevenfjord, samordnade specialpedagog Örebro 

kommun. 

2. Återkoppling från SAMBUHS 

Diskussioner som förts på SAMBUHS: Vilka prioriterade områden som behöver 

arbetas med i samverkan, vilka saker som behöver lyftas till hälso- och 

sjukvårdsledningen där brister finns gällande hälso- och sjukvård för barn. 

Fråga har kommit upp hur ärenden kring barn med selektiv mutism handläggs  

innan ny rutin är fastställd.  Specialistbarnhälsoteamet är pausat tillsvidare. 

Minimikrav gällande hur regionens lokaler ska vara utformade utifrån barn och 

ungas bästa ska tas fram. Det pågår arbete med att inkludera barn i detta 

arbete, upplever samstämmigt från barn och unga gällande hur man ser på 

lokaler och utvecklingsbehov. Framöver kommer fortsatt arbete gällande 

logopedi lyftas i SAMBUHS samt arbete kring barn med DCD (Developmental 

Coordination Disorder).  LPO (lokalt program område) kring barn och ungas 

hälsa är nyligen startat där Anna Olivecrona är ordförande.  
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3. Överenskommelse pappersremisser EMI  

Ibland blir pappersremisser som kommer från skolläkarna/skolsköterskorna till 

regionens verksamheter nekade, vilket har lett till behov av förtydligande av 

rutin. Märtha och Åsa Borulf har arbetat fram ett underlag som skickats ut 

inför mötet. Målet har varit att skriva ett så tydligt och enkelt underlag som 

möjligt.  Skolsköterskorna önskar tillägg i underlaget gällande 

remissbekräftelse på pappersremisser på samma sätt som digitalt, detta läggs 

till under punkt 4.  Frågan diskuteras gällande var beslut kring denna typ av 

underlag tas. De är inte Chefsgrupp social välfärd samt vård och omsorg då de 

inte har rådighet över elevhälsans verksamhet. Styrgruppen för samverkan 

barn och unga är ett samverkande/beredande organ och kan inte ta beslut 

kring detta. Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp är viktig att lägga till kring 

förankring och här bör beslut för Region Örebro läns del tas. För elevhälsans 

medicinska insats kan Marina och Åsa Borulf ta beslut som representanter för 

länssamverkan. Förankringen sker via länets MLA (medicinska 

ledningsansvariga skolsköterskor) och verksamhetscheferna för EMI i länet. 

Frågan lyfts om detta ska ses som en överenskommelse eller riktlinje.  Ingmar 

tittar på benämningen kring detta dokument. (not. 20210916 underlaget ses som en 

riktlinje och inte en överenskommelse, justeringar är gjort utifrån detta). 

Styrgruppen ställer sig bakom förslaget i underlaget med ovan nämnda 

justeringar.  

4. Uppdragsbeskrivning "Samverkan och diagnostik avseende förskolebarn med 

frågeställning IF”  

Styrgruppen ställer sig bakom förslag på uppdrag och skickar det vidare till den 

utredande arbetsgruppen. 

5. Kartläggning Specialistbarnhälsoteam  

Ida har tagit fram förslag på upplägg till kartläggning som handlar om att via 

befintliga barnhälsoteam samt professioner som deltagit i 

specialistbarnhälsoteam och urval av förskolechefer kartlägga behov och 

tankar kring struktur för specialistbarnhälsoteam via digital enkät initialt. 

Välfärd och folkhälsa ansvarar för att genomföra kartläggningen och 

återkommer till delar av styrgruppen för hjälp med kontaktuppgifter. 

Styrgruppen ställer sig bakom förslaget.  
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6. Åtaganden från revision i Örebro kommun som önskas lyfta till styrgruppen  

Styrgrupp för samverkan i Örebro kommun har fått uppdrag att jobba vidare 

med områden som lyfts i en revison som gjorts gällande Örebro kommuns 

arbete kring barn och unga. Johanna önskar lyfta in dessa frågeställningar i 

detta forum då det finns många delar som handlar om samverkan mellan 

huvudmän. (se frågeställningarna nedan) 

 
 Nämnderna bör överväga huruvida det bör fastställas en 

överenskommelse/dokumenterad struktur som klargör när och hur förvaltningarna ska 
samverka kring barn och unga med psykisk ohälsa.  
- Överenskommelsen bör även omfatta andra parter som har ett ansvar eller 

tillhandahåller insatser för målgruppen. 
- Överenskommelsen bör tydliggöra ansvar och roller vid insatser som ges av de 

olika förvaltningarna vid olika definierade behov kopplade till psykisk ohälsa.  

 Säkerställ att samtlig personal har kännedom om var de kan finna information om 
aktuella insatser så att samtliga ungdomar erbjuds likvärdigt stöd oavsett kontaktväg. 

 

Styrgruppen upplever att det är relevanta frågeställningar och att det borde 

innefatta flera kommuner, som ett gemensamt arbete.  

Det pågår ett stort arbete kring första linjen arbete inom RÖL, vilket blir viktigt 

att ta hänsyn till och inkludera.  

 

Det finns flera delar i detta: Dels hur kommunerna internt arbetar för upptäckt 

och stöd till barn och unga, dels hur samverkan ser ut med de som har 

behandlande uppdrag. Varje kommun behöver göra ett internt jobb och hälso- 

och sjukvården behöver göra ett jobb internt och sen behöver detta docka 

ihop. Det finns en rad projekt som pågår som knyter an till i detta ex. TABB. 

 

Frågeställningarna som lyfts är viktiga oavsett kommun. Kan vi lyfta detta i 

andra forum för att se om vi kan göra något ihop? Det skulle kunna ses som en 

konkretisering av den befintliga överenskommelse vi har med fokus på barn 

och unga. Vi behöver säkerställa att det dockar i övriga 

frågor/utvecklingsarbeten kring psykisk hälsa mm. Ylva Rosén och Hanna Cato 

har uppdrag kring nya organisationen gällande stöd till barn och unga med 

psykisk ohälsa som behöver tas hänsyn till.  
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Ingmar och Johanna får ett uppdrag att ta fram förslag på uppdragsbeskrivning 

med fokus på samverkansstruktur för barn och unga kring psykisk hälsa. Det 

blir en större och bredare fråga än revisionens uppdrag, men ses som en viktig 

del av det.  Fokus är samverkan med externa parter. Förslaget kan sedan 

förankras i verksamhetschefnätverket EMI, skolchefsgruppen, chefsgrupp 

social välfärd samt vård och omsorg och chefsgrupp folkhälsa. Det händer 

mycket inom detta område på nationellt nivå också, ex. SOU 2021:34 Börja 

med barnen. Den kartläggning kring barn med problematisk skolfrånvaro och 

psykisk hälsa som gjorts inom ramen för den utredande arbetsgruppens 

uppdrag kring barn i behov av sammansatt stöd kan inkluderas som viktigt 

underlag här.  

 

7. Avstämning med utredande arbetsgrupp 21/9 

Tanken var att representanter från arbetsgruppen skulle delta på dagens 

styrgrupp för nulägesrapport kring aktuella uppdrag. Men då mötet justerades 

bjuds istället styrgruppen in till arbetsgruppens möte på måndag eftermiddag 

den 20/9. Tillfälle ges då för inblick i arbetet och möjlighet för arbetsgruppen 

att lyfta eventuella frågeställningar eller utmaningar man stött på. Kallelse är 

skickad för detta tillfälle (kl 15-16 den 20/9).  Det är ett led i att få arbetet att 

flyta på och landa rätt.  

 

8. Övriga frågor 

- Egenvård i skolan. Märtha och Marina har tagit fram ett förslag på 

förtydligande dokument gällande egenvård i skolan. Då 

upplevelsen är att det inte har fungerat bra tidigare. Dokumentet 

är skrivet utifrån skola och hälso- och sjukvård. Målgrupp är 

pedagoger i skolan och vårdnadshavare, men kan också appliceras 

på andra verksamheter. Egenvård kan vara tillfälliga insatser eller 

långvariga. Det är den korta insatsen som ofta innebär svårigheter. 

Begreppen akut eller långvarig egenvård används som 

benämningar i dokumentet. Kortare checklistor har lagts in och det 

finns också kompletterande text för fördjupning samt blanketter 
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som stöd. Skolsköterskan/skolläkaren kan vara stöd till personalen 

i skolan men har inget egentligt uppdrag i detta. Det har inte 

funnits någon gemensam struktur för egenvård så detta är ett 

försök att få till en enhetlighet. Dokumentet är framtaget med 

fokus på igenkänning för att underlätta för verksamheterna.  

 

Det är läkare/sjuksköterskor/fysioterapeuter som gör 

egenvårdsbedömningar. Vårdnadshavaren blir framförallt vid 

”akut” egenvård den som behöver göra överlämnandet till skolan 

om eleven ex. har behov av antibiotikabehandling under 

skoldagen.  Vid långvarig egenvård görs överlämnandet från hälso- 

och sjukvården till skolpersonalen.   

 

Vi behöver titta närmare på underlaget för att tydliggöra begrepp 

och innehåll och be om inspel från fler aktörer, ex. MAS. Vidga 

diskussionen så vi ser hela systemet. Det finns behov av underlag 

även för andra situationer ex. barn på kortis (LSS). Marina och 

Märtha får fortsatt uppdrag att jobba med detta och de tar gärna 

emot förslag på personer som kan kontaktas gällande uppdraget. 

Malin Duckert Ek på Välfärd och folkhälsa kan kontaktas.  

 

9. Möten hösten 2021:  

 
- 3/11 kl 13:00-15:00 

- 17/12 kl 10:00-12:00 

 

Då Ida slutar på Välfärd och folkhälsa kommer Marie Cesares 

Olsson ta över administrationen av gruppen och kallelser till möten 

framöver kommer skickas ut via henne. 

 
 


