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Tid, Plats 

Datum Beteckning 

10:00-12:00, Zoom 2022-04-05 Protokoll 

 

 

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

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

 

Anna Olivecrona, ej medverkande idag 

Sekreterare: Marie Cesares Olsson 

 

Skicka svaret när ni bekräftar eller tackar nej i kalenderinbjudan från   

marie-cesares.olsson@regionorebrolan.se 

 

Protokoll - Styrgrupp samverkan barn och unga i Örebro län, 220405 

1. Föregående protokoll – Vi hälsar Annifrid välkommen 
a. Erasor – metod riktat till barn som begår övergrepp mot andra barn. 

Det som hänt sedan sist är att en utbildningsinsats på gång.  
b. LPO (Lokalt programområdet) barn och unga slås ihop med Styrgrupp 

samverkan barn och unga – Förslaget är anmält till rådet för medicinsk 
kunskapsstyrning som har möte den 6 maj. Fortsättning följer. 
 

2. Ny deltagare i utredande arbetsgrupp – Johanna har dessvärre inget förslag 
ännu. Utredande arbetsgrupp har behov av LSS-kunskaper. Johanna 
återkommer i frågan. 
  

3. Mall kunskapsunderlag – rätt nivå – Marie C O & Camilla Pettersson. Det finns 
önskemål från utredande arbetsgrupp att ta fram en mall för vilket innehåll ett 
kunskapsunderlag behöver ha. Marie tog tag i önskemålet och gjorde ett 
förslag som diskuterades med bl.a. Camilla. Frågan som behöver diskuteras är 
på vilken nivå ett kunskapsunderlag ska ligga. Det kräver mycket 
undersökande, kritiska granskning och analys för att var säker på att rätt 
kunskap kommer med. Efter diskussion har vi kommit fram till ett vi tar en 
beskrivning över de steg som bör ingå i framtagande av ett kunskapsunderlag  

 

4. Organisation under chefsgrupp och arbetssätt – Johanna Häll är tyvärr sjuk 
idag. Ingmar presenterade förslaget som gäller grupperingar utifrån chefsgrupp 
social välfärd samt vård och omsorg där styrgrupp barn och unga har 
anknytning. se bifogad pp. Förslaget handlar om att vi ser över 
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samverkansorganisationen då vi har komplexa utmaningar som kräver en 
samverkansstruktur med olika perspektiv och målgrupper. Förslaget handlar 
att ha fokus målgrupperna – Barn och unga, Vuxna samt Äldre. Det handlar 
också om att få in det främjande perspektivet och inkludera folkhälsocheferna 
samt ha genomgående perspektiv såsom hälsofrämjande, personcentrering 
och digitalisering. Om förslaget går igenom i de respektive nuvarande 
chefsgrupperingarna är planen att starta i januari 2023. Syftet med 
fokusgrupperna är att säkra identifierade utvecklingsområden i RUS och att 
behovsstyrda utvecklingsarbeten bedrivs på ett systematiskt, kunskapsbaserat 
och involverande sätt för hela länet. 

 
5. Rapportering av Barn i behov av sammansatt stöd – Utredande arbetsgrupp 

har presenterat arbetet på chefsgruppen om social välfärd samt vård och 
omsorg. Föredragande Jana upplevde att det var som att slå in öppna dörrar. 
Syftet med fortsatt spridning är att informera om denna väl genomförda 
övergripande kartläggning och där arbetsgruppen fått syn på saker som inte 
fungerar samt att lyssna in kvarstående chefsgruppers tankar om kartläggning 
och om de vill skicka med fler kommentarer och behov. Arbetet behöver 
fortsatt diskuteras.  

 

6. Utredningsuppdrag – hälso främjande och förebyggande arbete i 
kommunerna för psykisk hälsa med fokus på barn och unga – Förslag på 
utformning – Ingmar och Ylva. Frågan är – Hur ska vi säkerställa att alla barn 
och unga får jämlika insatser i vårt län och hur skulle det kunna utformas i 
kommunerna.  Dialog har förts med Hanna Catos (Företaget Helseplan) som 
både har jobbat med FK (Första Kontakten) och MPO (Mottagningen Psykisk 
Hälsa). Förslaget är att Hanna C får ett utredningsuppdrag att kartlägga hur det 
ser ut gällande kommunala insatser. Målet är att få en bra överblick om vad 
som finns och pågår gällande insatser för att stärka barn och ungas psykiska 
hälsa. Finansiering via psykisk hälsas utvecklingsmedel. Det långsiktiga målet är 
att det ska bli tydligt om vad kommunen respektive regionen gör, erbjuder och 
hur arbetet ska kompletteras. Styrgruppen ställer sig positiva till förslaget. 
Medskick från styrgruppen. 

a. Viktigt att tänka på kommunikationsinsatser gällande spridning av FK 
och MPO. 

b. Det är viktigt att veta att socialtjänsten har många inriktningar.  
 

7. Beslut - Uppdragsbeskrivning – Styrgrupp och utredande arbetsgrupp – Marie 
Bordlades till nästa möte 

 

8. Återkoppling från SAMBUHS – Ylva meddelar att det inte varit något möte sedan 
sist så inget att rapportera.  

 
9. Selektiv Mutism 

a. Kunskapsunderlag – Marie – bordlades till nästa möte 

b. Centralt skolstöd (utifrån förslag riktlinje) - Ingmar och Ewa – 
bordlades till nästa möte 
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10. Stöd i Visam frågor och behov av metodhandledare barn – Kristina Luhr, 
processledare i ViSam (Vård, planering och informationsöverföring i en Samlad 
modell). ViSam innehåller bedömning/beslutsstöd, säker utskrivning samt SIP 
(Samordnad Individuell Plan). För att skapa en tydlighet i roller och få en 
likvärdighet över länet fattades beslut kring organisation och roller av 
chefsgruppen Social välfärd samt vård och omsorg juni 2020. Beslutet 
inkluderade att alla verksamhetschefer skulle utse metodhandledare. Kristina 
presenterade de olika rollerna och gick igenom i rollen metodhandledare mer 
grundligt. Utmaningarna är att det saknas metodhandledare inom område 
barn och unga. Kristina efterfrågar 

a. en regelbunden dialog/dragning med Styrgruppen samverkan barn och 
unga för avstämning några gånger per år 

b. att det utses metodhandledare inom barn och unga området 
c. att det ska finnas kontaktperson/personer för processledaren utifrån 

att samverkansledarna säger att de inte kan representera barn- och 
unga området i samverkansfrågor 

Innan beslut kan tas behöver frågorna tas i respektive chefsgrupp (socialtjänst, 
skola och elevhälsa (EMI)). Frågan behöver också tas upp hos chefer i hälso- 
och sjukvård barn/barnhabilitering. Kristina finns tillgänglig för fortsatt 
information och att svara på frågor. 
 
Beslutet/länk till dokumentet ViSam samverkansmodell – organisation och 
roller (antaget juni 2020) ligger sist i Kristinas bildspel som bifogas 
minnesanteckningarna. Där ligger också länkar till relaterade sidor samt 
inbjudan till Digital SIP-utbildning. En anpassad utbildningsinsats för elevhälsan 
planeras. 

 
11. Vårens sista möte 31 maj kl 10-12 

a. Bordlagda ärenden om uppdragsbeskrivning och selektiv mutism 
(punkt 7 och 9). 

b. Specialistbarnhälsoteam – kartläggning – Peter Bergvall Virtanen 


