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Skicka svaret när ni bekräftar eller tackar nej kalenderinbjudan från   

Marie C O 

Protokoll - Styrgrupp samverkan barn och unga i Örebro län, 221021 

1. Föregående protokoll 
a. Uppföljning och utvärdering av styrgrupp samverkan BoU samt 

utredande arbetsgrupp. Vi har sedan tidigare diskuterat behov av en 
översyn. Det finns nu en funktion inom Välfärd och folkhälsa, Tarja 
Nordling, som kan ta sig an uppdraget. Ingmar och Marie kommer att 
föra samtal  med Tarja om hur arbetet kan läggas upp. 
 

2. LPO barn och ungdomars hälsa  
a. Digitala vårdmöten för barn-och ungdomar - Under hösten 2022 och 

våren 2023 kommer en nationell arbetsgrupp (NAG) att inventera 
kunskap och rutiner kring digitala vårdmöten/-besök för och med barn 
och unga. Martin Price som är barnrättslig rådgivare för Region 
Uppsala och representerar sjukvårdsregion Mellansverige sprider nu 
information om arbetet för att få inspel. Styrgruppen är enig om att 
det är ett område som behöver ses över. Pandemin har gjort att 
arbetet med att erbjuda och genomföra digitala vårdmöten har 
kommit igång i snabb takt. Det är viktigt att vi stannar upp och tar del 
av informationen från NAG:en och verkligen tänker efter när och hur 
digitalt vårdmöte ska erbjudas. Anna föreslår att vi bevakar frågan och 
att vi välkomnar denna NAG. Anna återkopplar till Martin Price. Länkar 
från Martin:  
 Barnanpassad vård, 

 Inera/SKR:s utredning om åldersgränser Rapporten finns här som går att 
tycka till i före den 17 november.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.xn--sjukvrdsregionmellan-0zb.se%2F&data=05%7C01%7Canna.olivecrona%40regionorebrolan.se%7Ca1d81092b1df424a134608daac318eec%7Caece5b1982274c2782181aea120ec062%7C0%7C0%7C638011626093977579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CbG6U13Up4jAotH63R0JlISc2r%2BlgPMMzdiDhhntzHw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbarnanpassadvard.se%2F&data=05%7C01%7Canna.olivecrona%40regionorebrolan.se%7Ca1d81092b1df424a134608daac318eec%7Caece5b1982274c2782181aea120ec062%7C0%7C0%7C638011626093977579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QICp8HrdUAwI5FFC7dRhJQki5%2FLTXp97DCyPh8GpPU0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inera.se%2Futveckling%2Fgenomforda-projekt-och-utredningar%2Fnya-aldersgranser-for-tjanster-pa-1177.se%2F&data=05%7C01%7Canna.olivecrona%40regionorebrolan.se%7Ca1d81092b1df424a134608daac318eec%7Caece5b1982274c2782181aea120ec062%7C0%7C0%7C638011626093977579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vVEzWAeeV5i5NgZdjLcrxK1vl15aepOvZUV2OOHmwgE%3D&reserved=0
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 Digitala vårdmöten för barn och ungdomar | Kunskapsstyrning vård | SKR 
(kunskapsstyrningvard.se)  

    
3. Återkoppling från utredande arbetsgrupp  

a. Förskolebarn med IF – Marie meddelar att inbjudan till workshop den 
23 november är ute och det verkar vara många av de utvalda 
funktionerna som har möjlighet att delta. Fler av styrgruppens 
representanter har tackat ja på kalenderinbjudan. Arbetsgruppen har 
nu ett antal möten uppbokade för detaljplanering av dagen. Ev 
kommer någon från styrgruppen bli kontaktad för att hälsa välkommen 
och knyta ihop säcken.  

b. Selektiv mutism – Ewa återkopplar från senaste skolchefsgruppen där 
Madelene Wistrand och Eva-Lisa Nordfamne från utredande 
arbetsgrupp deltog. Förslaget från utredande arbetsgrupp var från 
början att det skulle finnas ett övergripande team med kompetens 
som kan stödja professionerna som finns där barnet är mest av tiden, 
dvs i förskola/skola och i hemmet. Vid mötet den 19/8 när 
representanter från styrgruppen och utredande arbetsgrupp träffades 
kom förslaget fram om en möjlig väg att, istället för att starta ett team, 
samverka kring en eller fler gemensamma resurser som får uppdraget 
att stödja alla länets kommuner inom området och stärka samverkan 
inom regionen. Stödfunktionerna skulle då finansieras av alla länets 
kommuner men vara anställda i en kommun. Det var detta förslag som 
belystes vid skolchefsgruppen. Skolcheferna var inte positiva till 
förslaget med anledningen av att det är en liten målgrupp och att 
tidigare liknande samverkan fallerat.  
Efter diskussion beslutades att Ewa, Monica och Katarina tar frågan 
tillbaka till skolchefsgruppen och samtalar om ett mer långsiktigt 
perspektiv - Hur kan/ska/bör förskola/skola utveckla samverkan med 
regionen och också samverka mellan kommunerna? Hur ska 
samverkansformen se ut för att komma framåt i frågor såsom selektiv 
mutism? Behöver behovet synliggöras på ett annat sätt? Hur kan 
förskola/skola vara ett stöd och samverka med hälso- och sjukvården? 

c. Restriktivt ätande – Marie meddelar att utredande arbetsgrupp har 
väldigt svårt att komma framåt i frågan då representanterna inte har 
tid för den här typen av arbete. De har dock hittat ett arbete som 
pågår i Region Jönköpings län som skulle kunna vara en framkomlig väg 
för oss i vårt län. De hoppas kunna presentera ett förslag vid 
kommande styrgruppsmöte. 
 

4. SIP – diskussion om fördelar och svårigheter med arbetssättet och vad som kan 
göras för att underlätta – Kristina Luhr – Frågan bordläggs till nästa möte. 
 

5. Barn i behov av sammansatt stöd – Hanna Turesson Bernehed och David Relan, 
tjänstedesigner på Välfärd och folkhälsa meddelar att arbetet har kommit 
igång även om de ligger efter i tidsplanen då kollegan Johanna Carlsson 
(tidigare Häll) varit sjukskriven och de har behövt styra om i sina uppdrag. De 
visar sin Mirotavla där arbetet dokumenteras. Uppdraget handlar om att - med 
barnet i fokus och med ett helhetsperspektiv, identifiera problemområden, 
behov och utmaningar där samverkan behöver utvecklas. Fokus ska vara barn 
med skol- och neuropsykiatriska svårigheter. Hanna och David utgår från 

systemdesign som är uppdelat i ett antal olika faser. Första fasen handlar om 
att förstå där de jobbar med att förstå systemet, lyssna, rama in och prioritera. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkunskapsstyrningvard.se%2Fkunskapsstyrningvard%2Fprogramomradenochsamverkansgrupper%2Fnationellaprogramomraden%2Fnpobarnochungdomarshalsa%2Fdigitalavardmotenforbarnochungdomar.67050.html&data=05%7C01%7Canna.olivecrona%40regionorebrolan.se%7Ca1d81092b1df424a134608daac318eec%7Caece5b1982274c2782181aea120ec062%7C0%7C0%7C638011626093977579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5RKne0CaHnuJatUW1KVyISHYpfnY67ELk6yAbhd0O5U%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkunskapsstyrningvard.se%2Fkunskapsstyrningvard%2Fprogramomradenochsamverkansgrupper%2Fnationellaprogramomraden%2Fnpobarnochungdomarshalsa%2Fdigitalavardmotenforbarnochungdomar.67050.html&data=05%7C01%7Canna.olivecrona%40regionorebrolan.se%7Ca1d81092b1df424a134608daac318eec%7Caece5b1982274c2782181aea120ec062%7C0%7C0%7C638011626093977579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5RKne0CaHnuJatUW1KVyISHYpfnY67ELk6yAbhd0O5U%3D&reserved=0
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De har hittills tittat på materialet som utredande arbetsgrupp tagit fram samt 
ett antal rapporter och artiklar inom området. Fas nummer två är 
idégenerering där fokus ligger på att beskriva önskvärt läge, ta fram idéer, 
skapa en prototyp och identifiera aktörer. Den sista och tredje fasen har fokus 
på just att testa och innehåller delar som att planera för att kunna testa och 
skapa systemförbättring.  
 
De befinner sig just nu i fas 1. Planen är att processen ska dokumenteras i en 
blogg. I bloggen finns det möjlighet att vara med och följa och också påverka 
processen. Hanna och David kan än så länge se att det finns utmaningar som 
handlar om tillit till andra verksamheter.  
 
En av kommande aktiviteter är att bjuda in den utredande arbetsgruppen till 
ett fokuserat möte under november. Hanna och David kommer tillbaka till 
styrgruppen den 7 februari för en avstämning av sitt arbete och få hjälp med 
styrning och prioriteringar. Mötet den 7/2 har förlängts med 30 minuter. 

 
6. Barn med obesitas 

a. Lokal arbetsgrupp (LAG) - Anna - Arbetet har inte kommit igång än. 
Inväntar svar från chefsledningen. LAG obesitas omfattar alla 
åldersgrupper. Ingmar har föreslagit att arbetet kan starta LAG:en med 
fokus på barn. Viktig att LAG-arbetet kommer igång för att stärka 
hälso- och sjukvårdens insatser. 

b. Främjande och förebyggande spåret - Marie - Det finns ett arbete på 
gång som handlar om att ta fram ett underlag om vad vi (samhället) 
kan och behöver göra samt samverka kring för att barn inte ska bli 
överviktiga och obesa. Representanter från obesitas teamet och hälso- 
och sjukvårdens utvecklingsenhet är inbjudna.  

c. Utreda rörelseglädjegrupper – Marie – en arbetsgrupp, med 
representanter från länsdelarnas arbetsgrupper, är i gång för att starta 
kartläggnings- och omvärldsbevakningsarbetet inför att ta fram ett 
förslag gällande hur ett långsiktigt och mer likvärdigt stöd ska erbjudas 
gällande fysisk aktivitet 
 

7. Återkoppling från SAMBUHS – Kenneth återkopplar från minnesanteckningarna. 
Ny representant i gruppen, Elin Nordin från logopedin som också presenterade 
logopedins verksamhet. Anna O pratade om somatisk hälsa samt laget runt. 

  
8. Övriga frågor  

a. Anna frågar – Är det ok att Annelie Lyttbacka ersätter Anna under 
några månader? – Svar ja, Annelie kommer ersätta Anna vid mötet i 
december och februari. Därefter kommer Anna tillbaka. 

  

https://utveckling.regionorebrolan.se/bloggbss


Tid, Plats Datum Beteckning 

14:15-16:15, teams 2022-10-21 Protokoll 

 

 

4 (4) 

 

www.regionorebrolan.se 

 

 
9. Kommande möte 12 dec 15:15-17:15 

a. SIP – diskussion om fördelar och svårigheter med arbetssättet och vad 
som kan göras för att underlätta – Kristina Luhr (Kan komma efter kl 
16) 30 min  

b. Restriktivt ätande – Maria, Ann-Louise, Simon och Åsa 
c. Presentera förslag på uppföljning av arbetet inom Styrgruppen och 

utredande arbetsgrupp – Tarja Nordling 
 

10. Förslag för vårens möten - godkändes 
a. 7/2 kl 09:30-12  

i. Barn i behov av sammansatt stöd – Styrgruppens prioriteringar 
- Hanna Turesson Bernehed, David Reland och Johanna 
Carlsson 

b. 18/4 kl 10-12 
c. 30/5 kl 10-12 

 
 
 
 


