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Dagordning styrgrupp samverkan barn och unga i Örebro län, 211221 

1. Föregående protokoll – inget att tillägga 
 

2. Representation i styrgruppen – Frågan från förra gången var att se över om 
gruppen ska kompletteras med någon mer från kommunen. Det har resonerats 
kring en folkhälsochef och eventuellt ytterligare någon mer 
kommunrepresentant. Ingmar föreslår att vi bordlägger frågan till nästa möte i 
väntan på den översyn av samverkansgrupperingar som pågår utifrån 
chefsgrupp social välfärd samt vård och omsorg.   
 

3. Representation i och praktiskt stöd till utredande arbetsgrupp – Annifrid 
Frimodig behöver ersättas då hon kommer börja jobba inom psykiatrin och 
kommer att komma in i den här grupperingen istället. Johanna V tillfrågas om 
att komma med förslag på ersättare för Annifrid. 

 
4. Styrgrupp vs LPO barn och unga (lokalt programområde) – Det pågår samtal 

gällande samverkan och tydlighet mellan grupperingarna. Anna O kommer att 
vara ordförande och övrig representation i gruppen finns som förslag. Det finns 
ett förslag om att dessa grupperingar ska träffas tillsammans med en 
uppdelning av dagordning. Många från vår gruppering kommer vara adekvata 
in i LPO.  Ylva påminner om att det funnits förslag om en LAG (Lokal 
arbetsgrupp) barn med psykisk ohälsa som inte startats upp. Det finns istället 
ett förslag om att det ska finns  arbetsgrupper, kallade, TAGG (Tillfälliga 
arbetsgrupper) kring olika diagnoser kopplat till övriga LAG psykisk ohälsa. 
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Viktigt att ha nära samarbete/koll på varandra med den utredande 
arbetsgruppen. 

 
Efter diskussion får Anna och Ingmar i uppdrag att ta fram en planering för 
kommande arbete för att få ihop LPO barn och unga och Styrgrupp samverkan 
barn och unga. 
 

5. Återkoppling från SAMBUHS – Ylva meddelar: 

 Representationsförändring - Märthas efterträdare Sara Jansson är med 
i gruppen och Mia N slutar som sekreterare, ersättare kommer i början 
på 2022 fått ett annat uppdrag. En uppdragsbeskrivning 

 Det ska göras en revidering av uppdragsbeskrivningen för SAMBUHS 
efter översynen och förslag till förändring av samverkansstrukturen är 
klar. Beslut tas i HS-ledningen 

 Uppdragsbeskrivning ska tas fram för arbetsgrupp barn med DCD 
(Developmental Coordination Disorder) 

 LPO. Barn och unga diskuterades och att återkoppling ej skett ännu 
från HS-ledningsgruppen. Även arbetet med LAGG:ar 
 

6. Vårdprocess för barn och unga med psykisk ohälsa, kommunernas 
deltagande 
Det pågår ett arbete med att starta två nya verksamheter inom Hälso och 
sjukvården. 

 Första kontakten psykisk ohälsa barn och unga (FKPO) –kopplat till 
psykiatrin 

 Mottagning psykisk hälsa barn och unga (MPO) – kopplat till Nära vård 
Ansvariga för utvecklingsarbetet har jobbat med vårdförlopp och vårdinnehåll. 
De bygger nu fram en modell med en stegvis vård för att det ska bli tydligt. Den 
första insatsen är råd och stöd som sker vid första kontakten. Nästa steg blir att 
erbjuda psykoedukation som antagligen blir till en stor grupp. Därefter 
bedömning kring en psykisk behandling men också en somatisk bedömning. De 
har haft olika samverkans forum både internt och extern. Kommunernas 
verksamhet behöver inkluderas i fortsatt arbete. En del av samverkansarbetet 
handlar om att tydliggöra att det bör finnas ett lokalt basutbud i alla länets 
kommuner. Ett exempel på vad som bör ingå är föräldraskapsstöd. Det finns 
också ett behov av en funktion som håller samman arbetet med ett 
gemensamt basutbud.  
 
Gruppen föreslår att det ska göras en utredning kring hur vi kan komma framåt 
i frågan gällande basutbud på lokal nivå och att en idébeskrivning kring detta 
tas fram. Ylva tar kontakt med Johanna Häll som samordnar de 
utvecklingsmedel som finns på psykisk hälsa området för att ta fram 
idébeskrivningen. 
 

7. Revidering av uppdrag gällande barn med sammansatt problematik -  Marie 
återkopplar från utredande arbetsgrupp att de behöver backa i arbetet och 
förtydliga det arbete som skett och dokumenterats i Miro till en bättre 
sammanställning innan grupperingen går vidare och reviderar 
uppdragsbeskrivningen. 
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8. Sammansättning uppdrag till utredande arbetsgruppen gällande förskolebarn 
med IF – Madelene Wistrand och Maria Lind från utredande arbetsgrupp 
deltar. Maria inleder med att det upplevs som ett svårt uppdrag då tidigare 
samverkansarbete och förslag strandade på grund av att man inte kom överens 
om vem som skulle göra vad. Det är viktigt att vi kommer framåt i frågan och 
att ”rätt” personer blir involverade. Madelene fortsätter med att det har gjorts 
en första omvärldspaning. Innan gruppen går vidare bör utredande 
arbetsgruppen få information om vad som gjort att arbetet strandat. 
Inledningsvis kan sägas att det aldrig har presenterats ett förslag till lösning då 
grupperingen inte kom överens om förslaget utan arbetsgruppen upplöstes. 
Det finns ett behov av att bedöma barnen men också behov att få till rätt stöd. 
Maria och Madelene beskriver att utredande arbetsgrupp absolut kan 
producera ett förslag men det finns funderingar kring hur dessa kan 
genomföras. Ingmar fortsätter med att planen var att de skulle titta på 
uppdraget med nya ögon med fokus på vad som blir bra för barnen. Frågan är 
viktig och att vi tar oss an den.  
 
Styrgruppen förmedlar att den utredande arbetsgruppen ska känna sig fria från 
det tidigare arbetet och skrivelsen och att fokus är att ta fram ett, gärna fler 
förslag på ansvarsområden utifrån vad som blir bäst för barnen (0-6 år) med IF. 
Målet är att skapa en sammanhållen utredningsprocess för målgruppen. 
 
Utredande arbetsgrupp har mandat att ta in fler representanter/funktioner om 
arbetet så kräver. Maria föreslår att det kanske är bra att bjuda in 
representanter där de får beskriva sitt arbete och därefter värdera det utifrån 
barnens bästa. Förslaget godkändes. 
 

9. FnoFF (Främja närvaro och förebygga frånvaro) – Eva Ottonius, Cecilia 
Ljungström, Lars Risberg rapporterar. De är ytterligare två funktioner med i 
arbetet. De presenterar vad som har hänt under året utifrån de fyra delmålen. 
De har tagit fram en närvaromodell med fyra steg.  

 Steg 0 är den främjande och förebyggande arbetet 

 Steg 1 första frånvarotillfället 

 Steg 2 Upprepad frånvaro och  

 Steg 3 fortsatt långvarig frånvaro.  
Projektet har gett många andra effekter såsom stor samverkan både regionalt 
och nationellt samt att det är många som visat intresse för arbetet med FnoFF. 
De har haft en utvärderare med i arbetet.  
 
Resultatet visar att modellen som vilar på forskning och beprövad erfarenhet är 
tydlig och lätt att förstå. Arbetssättet som utgått från olika workshops har 
skapat engagemang och delaktighet. Projektmedarbetarna har hög kompetens 
och utgår från skolans behov. Lärdomar visar att utveckling tar tid, viktigt med 
ett aktivt ägarskap och att arbetet är förankrat i alla led samt säkerställa att det 
finns personal på skolornas som har förutsättning för detta arbete. 
 
Projektet har fått gott resultat och de står nu inför en utveckling och tankar 
kring ett nytt projekt. De tittar på olika metoder för de ärenden som är mycket 
svåra att komma framåt så att eleven kommer tillbaka till skolan. Det finns 
intresse från några andra kommuner i länet som vill medverka. Det har börjat 
göra en plan för hur ett utökat arbete skulle komma till stånd under en två 
årsperiod. Se bifogad pp. 
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Ewa L kompletterar med att det finns ett stort intresse och hon tror att alla 
skolor behöver lära sig mer om detta viktiga område. Även Katarina håller med 
Ewa men också förtydligar att det krävs ingång utifrån två perspektiv både 
gällande lärmiljön och skolnärvaro samt att det behöv processtöd 
Ylva ser att mottagningen psykisk ohälsa barn och unga kan vara ett 
komplement i detta arbete och kan komma in med insatser. Både föräldrar och 
barn får verktyg för att hantera ångest och eventuellt KBT-behandling. Därefter 
specialistvården. Ylva vill knyta ihop FnoFF med de funktioner inom psykiatrin 
som jobbar med utvecklingen av första linjen. Kenneth ser att det här är ett 
viktigt arbete som behövs i hela länet. Barnhabiliteringen tar varje vecka emot 
barn varje som inte går i skolan över huvud taget eller partiellt. Det här är ett 
arbete som måste spridas och användas i hela länet.  
 
FnoFF gänget tar till sig den positiva återkopplingen och för samtal med 
uppdragsgivarna kring en eventuell fortsättning. De avslutar med att det skulle 
behövas en gemensam kunskapsbank då det inte signaleras inte bara från länet 
utan i hela Sverige att många vill ha stöd.  

 

10. ViSam – Förslag på process för ärendehantering barn och unga - Kristina Luhr 
inleder med att förklara vad ViSam är. Det är en samverkansmodell för 
planering och informationsöverföring. ViSam innehåller tre delar; 
bedömning/beslutsstöd, SIP och säker utskrivning. Modellen är till hjälp i det 
praktiska genomförandet av en personcentrerad och sammanhållen planering. 
ViSam och dokumentationssytemet Lifecare har tidigare haft fokus på 
målgruppen äldre men det finns behov att inkludera arbetet med barn. Kristina 
presenterar ett förslag på ärendeflöde med frågorna: 

 Hur når frågor och förslag processledare ViSam så ett nödvändigt 
förbättringsarbete kan ske?  

 Hur processas ärenden/frågor på bästa sätt? 
Styrgruppen ställer sig positiva till förslaget. Se bifogad powerpoint och ett 
första steg blir att Kristina blir inbjuden av Marina till elevhälsochefsgruppen 
då elevhälsans erfarenheter är viktiga. Frågan har inte diskuterats i 
skolchefsgruppen. Behövs det diskuteras i skolchefsgruppen tar 
elevhälsochefsgruppen frågan vidare dit. Kristina vill också att vi tar med oss 
frågan om Styrgruppen ska vara en gruppering för utvecklingen av ViSam. Vi 
återkommer i frågan nästa gång. Marina hoppas att ett elevhälsochefsmöte 
hinner bli gå av stapeln till dess.  

 
 

11. Kartläggning – specialistbarnhälsoteam – avrapportering - Marie och Ingmar 
meddelar att det finns ett förslag på hur en kartläggning skulle kunna gå till 
som Ida Broman tog fram och som diskuterades i denna gruppering vid mötet i 
september. Ida har ersatts av Peter Bergvall Virtanen som kommer att ta tag i 
kartläggningen. Planen är att Peter ska kunna göra en första rapportering vid 
styrgruppens första mötestillfälle den 15 februari.  
 

12. Övriga frågor 

 Beardslee – Marie C O meddelar att det här är en metod för  både barn och 
föräldrar med evidens. Syftet är att få familjen att fungera bättre och 
uppmärksamma barnens behov för att minska risken att de insjuknar i 
depression eller missbruk. Det har gjorts ett antal intresseförfrågningar de 
senaste åren till både psykiatrin inom regionen och socialtjänsten i 

file://///Hero/RUPub$/Välfärd%20och%20folkhälsa/VVF/Samverkansstruktur/Styrgrupp%20samverkan%20barn%20och%20unga/Aktuella%20frågor
https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/metodguiden/beardslees-familjeintervention/
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kommunerna om att samordna en regional utbildning, då det efterfrågats 
från några kommuner. Psykiatrin (Hallsberg) har haft en instruktör som nu 
inte har uppdraget att utbilda längre. Då det är ett relativt svalt intresse av 
att koordinera utbildning så har vi valt att släppa frågan. 
 

 Barn med DCD (Developmental Coordination Disorder) - Marie C O 
informerar om att det pågår tre processer kring detta i dagsläget. Dels finns 
det en arbetsgrupp inom regionen med Åsa Borulf i spetsen. 
Arbetsgruppen har uppdraget att med barnet i fokus och med ett 
helhetsperspektiv se över hur hälso- och sjukvården kan underlätta flödet 
mot barn med DCD så att de får den vård de behöver. Det andra spåret är 
att det i Örebro kommun pågår samtal i skolan för att stärka dessa barn. 
Det handlar bland annat om att utbilda idrott- och hälsa lärare i 
screeningsverktyget MUGI och att idrottslärare också ska kunna erbjuda 
extra motorisk träning utanför ordinarie undervisning i idrott och hälsa. 
Den tredje delen handlar om att det undersöks om det är fler kommuner 
som vill vara med och ta del av utbildning i MUGI. Den långsiktiga planen är 
också att vi kan få till en tydlighet mellan vad regionen och kommunen kan 
stödja med.  

 

13. Kommande möten 

 15 feb kl 10-12 (Maria ungdom – nästa steg, Peter presenterar förslag på 
kartläggning av specialistbarnhälsoteam) 

 5 april kl 10-12  

 31 maj kl 10-12 

https://www.idrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/04/Motorik-koncentrationsformaga-skolprestationer.pdf

