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

Sekreterare: Marie Cesares Olsson 

 

Protokoll - Styrgrupp samverkan barn och unga i Örebro län, 220830 

1. Föregående protokoll – Ingen kommentar från gruppen.  
 

2. Lokalt programområde (LPO)  Barn och ungas hälsa – Anna Stål, 
verksamhetsutvecklare inom utvecklingsenheten, HS verksamhets- och 
ledningsstöd informerar oss kunskapsstyrningen.  Det handlar om samverkan 
för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. 
Kunskapsstyrningen är en samverkan mellan alla regioner och SKR på nationell 
nivå. Syftet är att kunna ta fram gemensamma kunskapsstöd för att kunna 
erbjuda en mer jämlik vård. Det finns 26 olika programområden. Ett stort 
sjukdomsområde, såsom hjärt- kärlsjukdomar eller mag- och tarmsjukdomar, 
ska innehålla ”riktlinjer” i hela vårdkedjan, prevention, primärvård, 
specialistvård och rehabilitering osv. Det finns nationell program nivå (NPO), 
sjukvårdsregionalaprogramområden (RPO) samt Lokala programområden 
(LPO). Under respektive nivå finns det också arbetsgrupper som på lokal nivå 
kallas LAG. På lokal nivå inkluderas Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt 
länets 12 kommuner för att få ihop en sammanhållen process för individen. 
Anna belyste också kopplingen mellan systemet för kunskapsstyrningen och 
hälso- och sjukvårdens samt kommunernas besluts- och ledningsstruktur 
tillsammans med Välfärds- och folkhälsa samverkansorganisation. Vår 
gruppering är nu förutom Styrgrupp barn och unga också LPO barn och unga. 
Uppdragsgivaren är hälso- och sjukvårdsdirektören, Ordförande är Anna 
Olivecrona. Syftet med gruppen är att leda och samordna arbetet med 
kunskapsstöd inom aktuellt programområdet. Uppdraget innebär framför allt 
att ta emot, anpassa och implementera nationellt framtagna kunskapsstöd 
såsom nationella riktlinjer, vårdprogram och sammanhållna vårdförlopp med 
individen i fokus. Det som är på gång är en lokal arbetsgrupp LAG gällande barn 
med obesitas. En uppdragsbeskrivning finns för både LPO och LAG. 
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3. Specialistbarnhälsoteam (SBHT) - Uppföljning av diskussion från föregående 
möte –Peter Bergvall Virtanen, utvecklingsledare inom Välfärd och folkhälsa, 
inleder med en kort sammanfattning från sin presentation vid förra mötet i 
maj.  I intervjuerna framkommer såväl positiva som mindre positiva erfarenheter av SBHT. 

Ibland har ärenden fått en bra lösning till gagn för barnet och familjen, men ofta har upplevelsen 
varit att lösningar har uteblivit eller försenats. Tanken med SBHT anses ha varit god och behovet 
har upplevts finnas och vara relevant, men att en konstruktiv samverkan har upplevts komplex 
och problematisk. Å andra sidan beskrivs att det vuxit fram och etablerats nya flexibla och lite 
mer informella kontaktlösningar mellan professioner för att komma fram till bra lösningar 
löpande. Erfarenheter av arbetet inom SBHT är både positiva som problematiska. Några tankar 

från de intervjuade om förbättringsinsatser och framtid har också kommit fram. Diskussion - 
Skulle ordinarie system såsom SIP kunna vara ett stöd? Det kanske går att 
utveckla befintliga samverkansstrukturer så att barnen får de insatser de 
behöver? Beslut – Ärendet skjuts fram i avvaktan på arbetet med barn i behov 
av sammansatt stöd samt att en punkt om SIP som en möjlig väg att komma 
framåt i frågan sättas upp till nästa möte. 
 

4. Återkoppling från utredande arbetsgrupp  
a. Förskolebarn med IF - Marie inleder med att det nu finns en gruppering 

som ska ta sig an uppdraget. För att komma framåt i frågan kommer 
det att bjudas in till en workshop för erfarenhetsutbyte i slutet av 
november. Detta i syfte att inkludera och skapa en bra bas inför 
fortsatt arbete med framtagande av ett förslag. Det finns viss 
fundering i gruppen om det här är en klok väg. Är det inte lika bra att 
gruppen tar fram ett förslag och att man en gång för alla får ett slut på 
diskussionerna om vem som ska göra vad? Monica förtydligar med att 
problemet uppkom när regionen tog bort sina barnpsykologer i barn 
och elevhälsoteamen och att kommunpsykologerna fick i uppdrag att 
göra utredningarna. Beslut – utredande arbetsgrupp kan fortsätta att 
planera workshop men får gärna medverka vid nästa styrgruppsmöte 
för att föra en diskussion om förslaget på process.  
 

b. Barn med selektiv mutism/talängslan. Vid förra mötet beslutades att 
några från styrgruppen skulle träffa utredande arbetsgrupp gällande 
förslaget om ett centralt skolstöd för barn med selektiv mutism - Ewa, 
Kenneth och Annifrid träffade utredande arbetsgrupp den 19 augusti 
för att diskutera förslaget som handlade om att bygga upp ett stöd för 
målgruppen. Ett förslag som kom fram under mötet var om det går att 
göra en liknande samverkansmodell som kommunerna gör idag 
gällande hörselpedagoger. Hörselpedagogerna är anställda i Örebro 
kommun och övriga kommuner betalar en årlig avgift. Beslut – Ewa och 
Monica tar med sig frågan till skolcheferna för att ta reda på om det 
finns ett intresse av att jobba på en sådan lösning. Ewa bjuder in några 
från utredande arbetsgruppen till skolchefsmöte.  Marie påminner om 
att det också finns behov av kunskapspåfyllnad till skolpersonal och 
elevhälsa för att uppmärksamma dessa barn tidig samt att idag finns 
kompetens i Kumla som kanske kan tänka sig att ta sig an uppdraget 
om stöd till övriga kommuner. 

 
c. Nuläge – restriktivt ätande – Marie – Arbetsgruppen tuffar på men tar 

längre tid än väntat då de har svårt att få till mötestid. Gruppen håller 
på att skriva fram ett underlag som styrgruppen ska ta ställning till. 
Förslaget handlar både om behovet av kunskapspåfyllnad och de 
föreslår ett team för att stödja målgruppen som bygger på 
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omvärldsspaning andra regioner. I teamet bör det ingå barnnevrolog, 
logoped, dietiest, sjuksköterska och sjukgymnast. De jobbar också med 
att ta fram ett flödesschema för hur det skulle kunna se ut med olika 
vårdnivåer och vilka insatser som kan erbjudas.  

 

5. Mall för kunskapsunderlag – Marie har på uppdrag från utredande arbetsgrupp 
tagit fram en mall för kunskapsunderlag med en checklista om olika vägar för 
att ta fram adekvat kunskap och information. 
 

6. Barn i behov av sammansatt stöd – Hanna Turesson Bernehed, 
utvecklingsledare välfärd och folkhälsa presenterar arbetet. Målgruppen är 
barn med psykosocial- och skolproblematik. Hanna inleder med att arbetet 
utgår från systemdesignstöd som är framtaget och testat av Uppsala län. 
Tidplan är från och med nu och ska pågå till våren 2023. Idag är det ett litet 
team med medarbetare från Välfärd och folkhälsa som eventuellt ska utökas 
med fler funktioner beroende på behov. De är just nu i första fasen och steg 
två - att lyssna in, se bifogad pp. Dels har de gått igenom vad vi hittills har 
lyssnat in och var finns det luckor där vi inte lyssnat in. Nästa steg är att ha en 
avstämning med berörda aktörer i syfte att förstå systemet. De har startat en 
blogg där de ska informera om processen. Här är länken. Beslut - Hanna 
återkommer under hösten för att ta hjälp av styrgruppen angående 
prioriteringar 
 

7. Egenvård barn & skola – Malin Duckert Ek, utvecklingsledare välfärd och 
folkhälsa, har krokat arm med Marina Lundquist som tillsammans med Märtha 
Lundkvist tagit fram ett underlag som Malin jobbat vidare med. Uppdraget 
handlar om egenvård för barn och unga i skolan. De kan i befintlig 
överenskommelse se en massa vad och inte så mycket hur. Det behövs också 
ett metodstöd för riskbedömning. Malin visade ett förslag på hur upplägget 
kommer att se ut. Målet är att ta fram ett enkelt material för profession. De 
planerar också att ta fram ett informationsmaterial till vårdnadshavare. Planen 
är att det ska vara helt klart under våren. Beslut - Materialet behöver inte in i 
någon beslutsprocess.  
 

8. Nuläge – Rörelseglädjegrupper för barn med obesitas – Marie, tillsammans 
med Jenny Bergemalm från barn och ungdomsmedicin, har startat en 
arbetsgrupp bestående av representanter från regionen, kommun och RF-SISU 
i syfte att ta fram ett förslag på överenskommelse om hur ansvarsfördelning 
både vad gäller genomförande samt ekonomi. Målet är att 
rörelseglädjegrupperna ska erbjudas jämlikt och bedrivas långsiktigt. Förslaget 
ska vara klart under våren 2023. 

 
9. Uppföljning och utvärdering av styrgrupp och utredande arbetsgrupp - Ingmar 

& Ewa fick i uppdrag från tidigare möte att se över uppdragsbeskrivningen för 
framförallt utredande arbetsgrupp då de funktioner som är med i utredande 
arbetsgrupp har svårt att avsätta den tid som behövs för att få fram de 
underlag som efterfrågas. Förslaget från Ingmar och Ewa är att genomföra en 
uppföljning av båda grupperingarna. Beslut – Förslaget godkändes. Ingmar och 
Ewa återkommer med förslag på genomförande. 
 

10. Återkoppling från SAMBUHS – Ylva har inget att rapporterat då de inte varit något 
möte sedan sist. 

 

https://utveckling.regionorebrolan.se/bloggbss
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11. Övriga frågor - 
 

12. Kommande möten 
a. 21 okt kl 14:15-16:15  

i. Barn i behov av sammansatt stöd (BIBASS) – Hanna Turesson 
Bernehed 

ii. SIP – diskussion om fördelar och svårigheter med arbetssättet 
och vad som kan göras för att underlätta. 

iii. Förskolebarn med IF – Några från utredande arbetsgrupp 
medverkar för att diskutera förslaget till process.  

iv.  
b. 12 dec kl 15:15-17:15 

 
 


