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Tid, Plats 

Datum Beteckning 

14:00-16:00, Zoom 2021-02-15 Protokoll 

 

 

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

Närvarande: Monica Skantz, Marina Lundquist, Kenneth Karlsson, Ylva Rosén, Märtha 
Lundkvist, Ingmar Ångman, Ewa Lindberg, Ida Broman 

 

Frånvarande: Johanna Viberg 

Sekreterare: Ida Broman 

Protokoll styrgrupp samverkan barn och unga i 

Örebro län, 210215 

1. Föregående minnesanteckningar - återkoppling 

- Utredning av barn i förskoleåldern med intellektuella 

funktionsnedsättningar:  Fortsatt arbete med uppdraget är framskjutet 

så inget finns att återrapportera idag, mer information kommer vid 

nästa möte. Det verkar främst vara problematiskt kring detta i Örebro 

kommun. Fokus i uppdraget är att tydliggöra ansvarsfördelningen i 

frågan.  

- Hjälpredan: Ewa har tagit med sig frågan internt inom Regional 

utveckling och område utbildning och arbetsmarknad tar på sig ett 

uppföljningsansvar för Hjälpredan. Frågan är därmed utredd. 

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

autismspektrumtillstånd): Arbete pågår med frågan. Ewa och Monica har 

skickat ut frågan till skolcheferna för att se om någon har synpunkter 

och ser behov av revidering. Kenneth har lyft frågan på samma sätt 

internt inom hälso- och sjukvården. Om inga behov av revideringar finns 

kan befintligt avtal förlängas.  Frågan följs upp vid nästa möte.  
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- Återrapport om kunskapsstyrningen med LPO Barn och Unga: 

Ingmar, Anna Ståhl och Anna Olivencrona har i uppdrag att ta fram 

förslag för att forma ett LPO barn och unga. Hälso- och sjukvården 

genomgår en större omorganisation i nuläget och barn- och 

ungdomsmottagningarnas tillhörighet är inte klart i och med detta. Det 

behöver vara klart innan fortsatt arbete kan ske med LPO. SAMBUHS 

gruppen som finns idag skulle kunna utgöra stommen i LPO men bör 

kompletteras med skolläkare och samordnande skolsköterska för att få 

med kommunal representation. Viktigt att hålla LPO litet men använda 

sig av arbetsgrupper där annan kompetens kan behövs kompletteras ex. 

socialtjänst, folkhälsa när uppdrag/riktlinjer kommer från nationell nivå. 

Inget tydligt förslag finns utan än så länge förs diskussioner kring hur 

detta kan se ut.  Ylva, Märtha och Kenneth finns alla med i SAMBUHS 

vilket gör att det blir en naturlig koppling till denna styrgrupp, vilket gör 

att vi kan få in samverkansfrågorna där behov finns och säkerställa att 

inte dubbelarbete sker.  

 

2. Återkoppling utredande arbetsgruppen (15/1) 

Gruppen har startat upp arbetet med de två uppdrag som getts (selektiv 

mutism och restriktivt ätande). Två mindre grupper har skapats och påbörjat 

arbete. Detta följs upp vid gruppens gemensamma möten. 

Gruppsammansättningen känns mycket bra. Bra att börja med  denna typ av 

mer avgränsade uppdrag för att lättare komma igång. Gruppen har också 

gett inspel till kommande uppdragshandling kring barn med behov av 

sammansatt stöd, vilket var mycket värdefullt. I Projify har en mapp skapats 

där anteckningar från gruppens möten finns att ta del av. Gruppens möten 

är inplanerade mellan varje styrgrupp så vi ska få flöde i frågor och snabbt 

kunna lyfta och diskutera frågeställningar. 

 

3. Uppdrag till utredande arbetsgrupp  

Vid föregående möte fick Johanna, Monica, Ylva och Ida i uppgift att 

konkretisera ett uppdrag till den utredande gruppen utifrån det behov som 
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IFO/socialcheferna lyft. Gruppen har diskuterat området och olika 

utgångspunkter i det, bl.a. om det handlar om psykisk hälsa eller 

skolfrånvaro som utgångspunkt, vilka arbetssätt och styrdokument vi har på 

plats idag, och vad som upplevs som problematisk mm. Ida lyfte 

frågeställningen och det tänkta uppdraget vid mötet med den utredande 

gruppen 15/1 för att få deras inspel. De var överens om att vi inte får till 

samverkan när det finns social problematik, skolfrånvaro samt psykisk 

ohälsa/diagnos. Utökad/förtydligande av samverkan behövs. Det kan vara 

olika grundorsaker till sammansatt problematik.  SIP upplevs inte vara 

tillräckligt välfungerande och diskussioner fördes kring huruvida våra 

processer/system är tillräckligt tydliga. 

 

Vi för en diskussion kring behovet av att se över och förbättra arbete med 

SIP, arbetet sker idag med varierande kvalité, innehåll och struktur. Stor 

efterfrågan finns på deltagande från BUP i SIP, ibland utifrån 

handledningsbehov.  

 

Samordnad planering och SIP är ett område som belyses inom arbete med 

psykisk hälsa-medlen i länet där det bland annat handlar om att identifiera 

systembrister. Familjesamverkansteamet i norr finns för att stärka 

samverkan kring familjerna men där har man svårt att nå ut och få in 

ärenden trots att vi vet att behovet är stort.   

 

Vi har vårt övergripande samverkandokument som gemensam bas 

(dokumentet finns här) och det behöver vi lyfta och påminna oss om.  

En del av det formulerade uppdraget handlar om att tydligare ringa in 

problemet, problematisera och identifiera vad som behöver justeras.  

 

Framtaget förslag på uppdrag godkänns av gruppen, med tillägg om att lyfta 

in samverkansdokumentet. Ida tar uppdraget vidare till den utredande 

arbetsgruppens nästa möte. Tidsperspektivet får vi återkomma till utifrån 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/490738/globalassets/media/dokument/platina/overenskommelser/overenskommelse-om-samverkan.573854.pdf
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hur processen kring de uppstartade uppdragen går.  Uppföljning sker vid 

nästa styrgruppsmöte. 

 

4. Region Örebro läns nya web 

Kort genomgång av var samverkansstrukturen samt överenskommelser och 

riktlinjer finns på Region Örebro läns nya webbplats. 

Länk till avtal/överenskommelser/riktlinjer: 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/uppdrag-avtal-och-

uppfoljning/kommunsamverkan/vard-valfard-och-folkhalsa-vvf/ 

 

Länk till samverkansorganisation samt protokoll: 

https://utveckling.regionorebrolan.se/sv/valfard-och-folkhalsa/natverk-och-samverkan/ 

 

5. Övriga frågor 

Egenvård i skolan: Marina har haft träff med alla medicinska 

ledningsansvariga skolsköterskor i länets kommuner där frågan om barn 

med diabetes och egenvård lyfts. Arbetet med och för dessa barn ser olika ut 

och fungerar olika bra i de olika kommunerna. En ny egenvårdsföreskrift för 

barn är på gång nationellt (men den har varit i process länge). Hur den 

nuvarande föreskriften följs ser olika ut vilket inte känns säkert och bra. 

Ansvarsfördelningen är det som är problematiskt, hur uppdrag fås och 

tolkning av vem som ska göra vad. Det blir inte lika för barnen. Viktigt att 

detta fungerar när barnen finns i förskola/skola. Frågan som lyfts är om det 

behöver ut någon ny information och om befintlig dokumentet behöver 

aktualiseras och förtydligas. Det är mycket resurser som krävs i skolan för att 

uppfylla ansvaret i egenvården kring barnen. Det är inte alltid att 

egenvårdbedömningarna görs som de ska och inte alltid tydligt 

dokumenterat kring vad som är bedömt som egenvård. Det är legitimerad 

personal inom hälso- och sjukvården som gör egenvårdsbedömningarna.  

Märtha lyfter att behov finns att aktualisera den ÖK kring egenvård som 

finns idag. Marina och Märtha får i uppgift att formulerar uppdrag för detta.  

 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/uppdrag-avtal-och-uppfoljning/kommunsamverkan/vard-valfard-och-folkhalsa-vvf/
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/uppdrag-avtal-och-uppfoljning/kommunsamverkan/vard-valfard-och-folkhalsa-vvf/
https://utveckling.regionorebrolan.se/sv/valfard-och-folkhalsa/natverk-och-samverkan/
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Ingmar kollar med Malin Duckert Ek kring om det framkommit något kring 

egenvård  inom ramen för uppdraget gällande hemsjukvård för barn som vi 

kan ta lärdom av.  

 
 


