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Protokoll - Styrgrupp samverkan barn och unga i Örebro län, 220215 

1. Föregående protokoll 
a. Återkoppling FNoFF – Främja närvaro och förebygg frånvaro -  

 
Nu är FNOFF-projekt avslutat och utvärderat av Veta Advisor. En blogg finns för 
hela projektresan och de vill nu få hjälp att sprida deras arbete. I bloggen finns 
länkar till hela utvärderingen och en kortare sammanfattning i form av ett 
faktablad. Bloggen hänvisar även till flera av de som de mött och samarbetat med 
under projektet. Deras ambition är att söka nya projektmedel för att få fortsätta 
jobba med dessa frågor. Mer att läsa finns här.  
 
Ewa meddelar att det finns ett intresse från skolchefsgruppen om att det här är ett 
viktigt arbete och att det finns en förhoppning om att fler kommuner kan starta 
liknande stödfunktioner med stöd av Örebro kommuns arbete.  
 
Inför fortsatt arbete gällande målgruppen är det viktigt att vi tänker helheten och 
kopplar ihop detta med andra arbeten såsom TABB och TSI. 
 

2. Representation i styrgruppen – ny deltagare. Annifrid Frimodig kommer att 
ersätta Anna Burger Sjödin. Annifrid börjar 1 mars. Vi avvaktar frågan om 
förslag om att utöka gruppen med ytterligare kommunal representation då vi 
inväntar eventuell omorganisation gällande samverkansstrukturen.  
 

3. Representation i utredande arbetsgrupp – Johanna har inte hittat någon 
ersättare efter Annifrid Frimodig ännu. Örebro kommun ser över sin 
organisation och processägarskapet som Annifrid haft är ännu inte ersatt. 

https://pedagog.orebro.se/pedagogorebro/bloggar/lotsensblogg/fnoffdagsattknytaihopsacken.5.45144ef117dbd337d5f7dc3.html
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Johanna önskar mer tid för att hitta ersättare. Ingmar skickar med att det är 
funk perspektivet som behövs i den utredande arbetsgruppen. 

 
4. Förväntning på utredande arbetsgrupp – Marie har lyssnat in behovet om att 

få en tydlighet gällande vad som ingår i uppdraget för funktionerna i den 
utredande arbetsgruppen. Uppdragen som inkommit hittills är väldigt stora 
och omfattande. Representanterna anger att det är svårt att hitta tid för de 
möten och arbetstid som krävs. Förslaget är att se över befintlig 
uppdragsbeskrivning och komplettera med några förtydliganden.  
 
Marina har också lyssnat in detsamma och tycker att det är bra om uppdraget 
förtydligas. Monica lyfter också in att uppdragen som den utredande 
arbetsgruppen fått kanske är för stora och det krävs mer utredande resurser 
och kompetens framöver.  

 
Marie fick i uppdrag att ta fram förslag på revidering av uppdragsbeskrivning.  

 
Marie meddelar också att det finns en mall för riktlinje och rutin i 
samverkansarbeten mellan kommun och region men det finns inte någon mall 
för kunskapsunderlag. Marie kommer att ta fram förslag på mall för 
kunskapsunderlag. 
 

5. Styrgrupp vs LPO barn och unga (lokalt programområde) – Ingmar & Anna. 
Behovet gällande sammansättning av funktioner i den nya grupperingen för 
LPO barn och unga är identisk med den här grupperingen. För att inte 
dubbelarbeta så föreslår Anna och Ingmar att vissa delar inkluderas i denna 
gruppering men att Anna O är ansvarig för LPO barn och unga och Ingmar för 
Styrgrupp samverkan barn och unga. Detta kommer att föreslås till ansvariga 
inom kunskapsstyrningen i regionen. Det kommer att behövas ett 
förtydligande gällande uppdraget. En första del som ska inkluderas i LPO barn 
och unga är barn med obesitas (fetma). Anna, Ingmar och Anna Stål som 
jobbar med kunskapsstyrningen inom regionens utvecklingsenhet kommer 
fortsatt ha dialog inför en start av LPO barn och unga. 
 

6. Rapportering av Barn i behov av sammansatt stöd - Jana Asplund och Annifrid 
Frimodig deltog idag. Marie Sevefjord har också deltagit i den utredande 
arbetsgruppen. De presenterade syftet med uppdraget som handlar om att 
identifiera problemområden, behov och utmaning där samverkan behöver 
utvecklas. De har hittills samlat in underlag dels via en digital träff men också 
insamlat material från olika verksamheter.  Materialet har analyserats och 
diskuterats för en första avstämning med Styrgruppen i september. Gruppen 
har nu utifrån en bred samverkan fått inblick i vilka verksamheter som finns 
kring dessa barn och en helhetsbild gällande problematiken gällande 
samverkan.  

 
Nästa steg för arbetsgruppen var att ta fram ett önskescenario som bygger på 
underlaget när det fungerar bra. Arbetsgruppen har återigen analyserat 
material och också haft diskussioner vid andra sammanhang och plattformar 
såsom i arbetet med Nära vård, inom egna verksamheter och med andra 
samverkansparter. 
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Det största behovet som de ser är en tidig samordning och också behovet av 
att det ska finnas ett tvärprofessionellt team där representation finns från 
berörda aktörer såsom psykiatri, primärvård, elevhälsa, skola och socialtjänst. I 
arbetsgruppens underlag finns också en tydlighet gällande önskvärt arbetssätt 
och en så kallad ”samledning” genom arbetet i team. 

 

Gruppen föreslår två riktningar framåt. De ena handlar om att fördjupa sig 
ytterligare i underlag och få mer kunskap gällande forskning och beprövade 
erfarenheter. De tydliggör också att barnrättsperspektivet saknas. Det andra 
förslaget handlar om att stanna där de är nu och får stöd från styrgruppen om 
nästa steg. 
 
Efter diskussion togs beslut om att arbetsgruppen kommer att bli inbjudna till 
elevhälsochefernas regionala nätverk (Marina) och också skolcheferna 
(Monica) samt länsdelsgrupperna samt socialchefer och hälso- och sjukvård 
(Ingmar) i syfte att få in reflektion på arbetet hittills och möjligheten för 
verksamheter att börja testa förslagen. 
 
Ylva tillägger att psykiatrin/primärvården har nu ytterligare möjlighet att finnas 
med i samverkan lokalt och i olika team. De håller på att bygga upp fem 
mottagningar med start 1 mars där ett av målen är att de ska vara med i de 
arbeten/projekt/team som redan pågår i länet och kommunerna. Ingmar 
tillägger att det är viktig att säkra att det inte blir ojämlikt i länet för barn och 
föräldrar. 
 
Utredande arbetsgrupp får fortsätta jobba med spridning av förslaget för att få 
respons på gruppens förslag och arbetsgruppen ska nu invänta inbjudan från 
Marina, Monica och Ingmar. Frågan lever vidare i många sammanhang. Bifogar 
arbetsgruppens sammanställning till minnesanteckningarna och i Projify. 
Arbetet ska följas upp vid nästa möte inför fortsatt steg och arbete för den 
utredande arbetsgruppen eller annan utredare. 

 
 

7. Utredning om samverkan kring Erasor – barn som utsätter andra barn sexuellt. 
Berör Hab, BUP och socialtjänst. Tarja Nordling från Välfärd och folkhälsa 
informerar om verktyget och metoden Erasor som är ett 
riskbedömningsinstrument. Tarja tar upp önskemål om utredning av 
ansvarsfördelning gällande målgruppen som i regel identifieras av socialtjänsten 
och som utreds av Barnahus. Vem som ska ge övergreppsspecifik behandling är 
mer oklart.  
 
Beslutas att frågan torde kunna lösas ut mellan BUP, habilitering och socialtjänst 
utan utredning via arbetsgruppen. Tarja sammankallar berörda parter inom BUP 
och barnhabiliteringen i mars och återkopplar till Styrgruppen.   

 
8. Återkoppling från SAMBUHS – Ylva – senaste mötet 2 februari. Följande punkter 

belystes: 
a. Barn med DCD (Developmental coordination disorder). Skolöverläkaren 

Åsa Borulf var där och presenterade nuläget i de olika spåren gällande 
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regionens roll gällande diagnos och behandling samt intresse från 
framförallt Örebro kommun gällande utbildning kring scanning och att 
erbjuda stöd kring rörelse i skolan. 

b. De har reviderat gruppens uppdragsbeskrivning som nu är skickat till Lena 
Adolfsson i syfte att grupperingens arbete blir förankrad i hälso- och 
sjukvårdens ledningsgrupp. 

c. LPO–barn och unga psykisk hälsa kommer inte finnas kvar utan hanteras i 
respektive LAG (Lokal arbetsgrupp) utifrån olika diagnoser 

d. Riktlinje för barnhälsoteamet är förtydligat med tanke på att  
Specialistbarnhälsoteamet är pausat och utredning pågår – Peter Bergvall-
Virtanen har uppdraget. 

 
9. Mottagning psykisk ohälsa barn och unga – Ylva presenterade nationell bakgrund 

och genomlysningen i Örebro regionen som inledning till förändringsarbetet. Målet 
för arbetet är få till ett mer patientsäkert och resurseffektiv vård. Det blir nu två 
delar/verksamheter: 

 
a. FKPO – Första kontakten psykisk ohälsa barn och unga – Ett kontaktcenter 
b. MPO barn/unga - Mottagningen psykisk ohälsa barn och unga med fem 

mottagningar, 2 i Örebro samt en i Hallsberg, Karlskoga och Lindesberg 
 

Ylva fortsätter med syftet och målet med de två verksamheterna, vård innehållet 
samt vilka professioner som ingår i respektive verksamhet. Det finns också en nära 
samverkan med Maria Ungdom. Just nu jobbar de med rekrytering och planering 
av lokaler så kommunikationsspridningen kommer lite längre fram. Mer 
information i bifogad powerpointpresentation. 
 
Ylva föreslår att Maria Fogelkvist, Psykolog/fil.dr, som har en samordnande roll 
på Mottagningen psykisk ohälsa barn och unga,  kan finnas tillgänglig som 
förstärkning i utredande arbetsgrupp vilket gruppen tycker är jättebra. Marie 
bjuder in maria.fogelkvist@regionorebrolan.se till kommande utredande 
arbetsgruppsmöten 
 

10. Avrapportering av kunskapsunderlag och riktlinje – Selektiv Mutism – Lisa 
Nordfamne och Madelene Wistrand deltog idag. Hanna Komnik Brolinson har 
också varit med i arbetsgruppen. Inför mötet har förslaget på riktlinje samt 
kunskapsunderlag skickats ut. Arbetsgruppen känner sig färdig med arbetet 
och dokumenten. Riktlinjen är baserad på kunskapsunderlaget. Förslaget i 
riktlinjen innebär att det ska bildas ett länsövergripande specialistteam.  
 
Efter diskussion föreslår Ingmar att kunskapsunderlaget kan spridas. Det är då 
viktigt att en tydlighet gällande syftet med underlaget kommuniceras vid 
spridningen. Den stora arenan för kunskapsunderlaget är förskola och skola. 
Ingmar och Marie tar hjälp av kommunikatör gällande spridningen. 
 
Ytterligare förslag är att Ingmar och Eva åtar sig att förbereda en process kring 
nästa steg. Frågan återkommer.  
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Styrgruppen säger ett stort tack till utredande arbetsgruppen för att väl 
genomfört arbete.  
 

11. Övriga frågor – Marina frågar om utredningsarbetet gällande Föreskolebarn 
med IF (Intellektuell funktionsnedsättning). Marie meddelar att det inte utsetts 
någon arbetsgrupp ännu men att det troligtvis blir Lisa, Madelen och Hanna 
som tidigare arbetat med Selektiv Mutism som tar sig an uppdraget. 
 

12. Vårens möten 
a. 5 april kl 10-12      
b. 31 maj kl 10-12 

 
13. Punkter till nästa möte? 

a. Uppföljning ViSam – Kristina Luhr 
b. Kartläggning specialistbarnhälsoteam – Peter Bergvall Virtanen 
c. Uppföljning Selektiv mutism – Ingmar och Ewa 
d. Uppföljning Barn med sammansatt problematik – Jana & Marie S 


