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

Kallade: 

 

 

 

Ej närvaro 

Monica Skantz, Marina Lundquist, Kenneth Karlsson, Ylva Rosén, Annelie 
Lyttbacka, ersättare Anna Olivecrona, Annifrid Frimodig, Johanna Viberg, 
Ingmar Ångman, Ewa Lindberg 

 

Kenneth & Johann 

Sekreterare: Marie Cesares Olsson 

 

Protokoll -  Styrgrupp samverkan barn och unga i Örebro län, 221212 

1. Inledning – Ingmar hälsar alla välkomna och speciellt Annelie, enhetschef inom 
barn och ungdomsmedicin ersätter Anna O under våren. 
 

2. Föregående protokoll – Inga kommentarer. Läggs till handlingarna 
 

3. LPO barn och ungdomars hälsa 
a. Tillfällig LAG Barn och obesitas med fokus på remiss på 

vårdprogrammet – Ingmar – Frågan är om det möjlighet att bilda en 
arbetsgrupp för att ta in gemensamt svar från både kommun och 
region. John Ryberg på förstärkt barnhälsoteam är kontaktad och kan 
vara med. Även Linda Arvidsson, psykolog som tillhör överviktsenheten 
och förstärkt barnhälsoteam och Åsa Borulf, skolöverläkare kan vara  
representant för EMI (elevhälsans medicinska insats). Åsa kommer att 
ta med sig en skolsköterska i gruppen. Annelie Lyttbacka kommer 
också kunna vara med och representera barn och ungdomsmedicin. 
Ingmar föreslår att arbetsgruppen också tar fram ett förslag för nästa 
steg. Sammankallande blir John Ryberg. Annelie återkopplar till John. 
 

4. Barn med obesitas 
a. LAG Obesitas (Lokal arbetsgrupp) Annelie L meddelar att det under 

våren kommer att starta en LAG för obesitas. Den omfattar inte bara 
barn. Representation ska tillsättas. Förslag till arbetsgrupp är Åsa 
Borulf, en folkhälsochef, Peter Bergvall-Virtanen, utvecklingsledare 
från Välfärd och folkhälsa, John Ryberg, Linda Arvidsson, Annelie 
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Lyttbacka, Erik Stenberg, vuxenkirurgi. Sammankallande är Anna Ståhl. 
Arbetet kommer att starta med en GAP-analys 

b. Främjande och förebyggande spåret - Marie rapporterar från 
workshopen den 24 november där syftet var att samla olika aktörer 
som har möjlighet att påverka att barn inte hamnar i obesitas. 
Workshopen hade framförallt fokus på hur vi tillsammans kan göra det 
lätt för barn att röra på sig och välja att äta hälsosammare mat. Nästa 
steg är att sortera det inkomna materialet och ta fram underlag för 
möjliga vägar framåt.  

c. Utreda rörelsegrupper – Marie. Det finns en skrivargrupp med 
representation från länsdelarnas arbetsgrupper som är kopplade till 
befintliga rörelsegrupper. Kartläggningen om hur det ser ut idag är 
klar. Det finns ett första utkast på förslag på upplägg. Diskussion har 
förts med barn och ungdomskliniken samt överviktsenheten om dessa 
rörelsegrupper är en del av behandlingen. Det ser olika ut hur hälso- 
och sjukvården agerar idag. Svaret på den frågan är ett ja. Det 
möjliggör att föräldrar kan ta ut föräldrapenning för att ta barnet till 
rörelsegrupperna samt få ekonomiskt stöd för transporten. Ylva frågar 
om forskning och utvärdering. Det finns idag enkäter för en för- och 
eftermätning av grupperna. Tyvärr har vi inte något stort underlag 
ännu då enkäterna togs fram 2019 och under pandemiåren har de inte 
nyttjats. Ingmar lyfter in möjligheten att ta hjälp av Camptö för att ta 
fram forskningsunderlag gällande rörelsegrupper så vi väljer rätt 
insatser. Skrivargruppen ser behovet att lyfta in ett barn och 
föräldraperspektiv i arbetet  Detta kommer att medföra att vi 
antagligen inte har ett underlag färdigt att rapportera i april. 
Styrgruppen ställer sig bakom förslaget att få in en barn- och 
föräldraperspektiv i detta uppdrag.   
 

5. Utvecklingsarbete barnlogopedi nära vård (för information) – Malin Duckert Ek, 
är tyvärr sjuk idag. Ingmar och Marie går igenom Malins powerpoint 
presentation om vad som är på gång gällande att stärka barns språkutveckling 
mot målet att alla barn ska klara målen i skolan. Se bifogad pp. 
 

6. Återkoppling från utredande arbetsgrupp  
a. Förskolebarn med misstänkt IF – Marie, Delar av utredande 

arbetsgrupp bjöd in nyckelfunktioner inom området till en första 
workshop för kunskaps- och  erfarenhetsutbyte samt diskussioner 
gällande möjliga utvecklingsvägar framåt. Det finns nu en massa 
underlag som arbetsgruppen kommer jobba vidare med utifrån en 
barnkonsekvensanalys. 

b. Selektiv mutism – Ewa – återkoppling från skolchefsgruppen där frågan 
varit behandlad vid två tillfällen. Skolcheferna är inte beredd att gå 
vidare med en gemensam organisation eller gemensam samverkan 
kring en eller två funktioner med specialistkompetens. De vill istället 
använda sig utav den kompetens som finns. Kumla och Örebro 
kommun som har specialistkompetens inom området har givit sitt 
godkännande att övriga kommuner får ta hjälp av dessa kommuner. De 
kommer att använda sig av befintliga kunskapsunderlag som stöd. De 
kommer att börja med att fråga varandra om hjälp. Kumla och Örebro 
kommun kommer troligen att ta betalt för kompetensstödet.  
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c. Restriktivt ätande – Marie hälsar att arbetsgruppen inte har kommit 
fram med något förslag ännu men kommer inom kort att jobba vidare 
med ett arbete som Region Jönköping jobbat med. 
 

7. Återkoppling från SAMBUHS – Ylva.  
a. Ineras utredning om förslag till inriktningsbeslut om ändrade 

åldersgränser vid inloggning i 1177-tjänster. Ulrika Landström, 
digitaliseringschef, deltog på mötet. Anna Bystedt blir hälso- och 
sjukvårdens referens 

b. Behov av så kallade Essence-mottagning för barn 0-18 år, och hur vi 
kan utreda den frågan. Åsa Borulf, skolöverläkare, deltog på mötet. 
Inget specifikt beslut ännu om ett nästa steg. Ylva återkommer i frågan.  

c. Det pågår ett utvecklingsarbete om att anpassa informationen på 1177 
till barn och unga, Daniella Redzic Alkaissi, återkopplade från ett 
dialogmöte från 27 okt 

d. Daniella fortsätter med information om den utredning som pågår 
gällande barns möjligheter att utkräva sina rättigheter (S 2022:03). Det 
verkar som om att barns möjligheter om att utkräva sina rättigheter 
kan vara begränsade, det kanske inte har endast med vart man bor i 
landet utan mer på personal och okunskap kring frågorna.  

 
8. Gryningen i flera länsdelar, Ylva informerar om att det finns behov av att stödja 

föräldrar med samspelsproblematik. Det finns en utredning med ett beslut i 
regionstyrelsen. Men tyvärr dog frågan. Nu finns det andra förutsättningar för 
att bygga ut anknytningsstöd som är Gryningens huvudfokus på ett bredare 
sätt i länet till fler platser i länet eftersom det finns en första linjen inom 
psykiatrin för barn på primärvårdsnivå. Det finns också möjligheter att bygga ut 
via länets familjecentraler. Frågan är – Hur jobbar vi vidare med frågan? Ska 
det här påbörjas så ska den upp till chefsgrupp samverkan social välfärd samt 
vård och omsorg. Ewa föreslår att den ska upp till politiken. Ingmar kan 
förutsättningslös ta upp frågan i arbetsutskottet för chefsgruppen samverkan 
social välfärd samt vård och omsorg. Ingmar återkopplar vid nästa möte. Se 
bifogad utredning. 

 
9. SIP – diskussion om fördelar och svårigheter med arbetssättet och vad som kan 

göras för att underlätta – Kristina Luhr, processledare för ViSam samt 
utvecklingsledare på Välfärd och folkhälsa inleder med syfte samt för vem och 
varför SIP ska erbjudas utifrån lagstiftningens krav. SIP används inte i någon 
större utsträckning trots att det finns lagkrav.   

a. Annifrid – Det är inte så lätt med SIP utifrån BUP. De upplever att t.ex. 
skolan kallar för att få in BUP. Det innebär att de går på många SIP-
möten men det blir inte så bra då de ibland blir kallade till SIP-möte 
fast barnet inte är inskrivet. Syftet är då att en annan aktör vill initiera 
kontakt med BUP vilket leder till att resurser nyttjas fel. BUP 
medverkar i en SIP om dagen. Annifrid säger också att heldygnsvården 
behöver bli bättre. Kanske behövs SIP-samordnare? 

b. Ylva – Det finns ett behov från skola och socialtjänst att ha med någon 
från med psykiatrisk kompetens. Nu finns första kontakten och/eller 
MPO som skulle kunna vara adekvata i SIP-ärenden. De håller på att 
undersöker hur MPO kan utveckla sin samverkan.  

c. Marina - Skolan ligger efter då de inte är med i det digitala stödet utan 
dokumentationen sker manuellt. Skolan behöver också tänka över en 
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bättre struktur. Det är ett stort arbete och en investering för att få till 
LIF-care i skolan. 

d. Monica – Viktigt att inte slösa resurser på SIP som inte är ”riktiga” 
sippar. Det låter som om skolan saknar kunskap om vilka som ska 
bjudas in.  

e. Kristina – Det är viktigt att få fart på metodhandledare för att de ska få 
samma information och vara bärare för frågorna i sin verksamhet. Det 
kan vara en fördel när det är så mycket förändring på gång.  

 
Summering – Kristina – Det finns ett informationsglapp mellan skolan och 
BUP. De som lyfts generellt inte bara gällande barn är att det skulle behövas 
en kartläggnings-eller samordnande funktion för att förbereda arbetet inför 
SIP så att det ska bli mer rätt. Ylva och Annifrid tar med sig frågan tillbaka för 
att se över hur bästa flödet ska ske gällande SIP och hälso- och sjukvårdens 
roll. 
 

10. Förslag på upplägg gällande uppföljning/utvärdering av Styrgrupp samverkan BoU 
samt utredande arbetsgrupp. Tarja Nordling presenterade ett förslag på upplägg. 
Börjar med en genomgång av gruppernas mål och syfte samt protokoll. Tarja 
kommer också titta på hur andra län arbetar. Metod - Enskilda digitala intervjuer 
av deltagare i de berörda arbetsgrupperna samt gå igenom tidigare uppföljning 
inför start av befintlig samverkansorganisation för barn och unga. Tidplanen - ska 
vara klart till mötet i april.  
 

11. Övriga frågor 
a. Gemensam utbildning/information om hanteringen av brottsutsatta 

barn i länet – Annifrid informerar om att det behövs en kort 
information/utbildning, kanske digital, om vad Barnahus är och att 
varje kommun har varsin rutin. Viktigt att inkludera Johanna Viberg i 
frågan för att få till kommunikativa resurser och stöd. Kostnadsfrågan 
behöver diskuteras och lösas. Ingmar föreslår att det kan användas 

gemensamma psykisk hälsa medel för att informera om Barnahus. 

Ingmar fick i uppdrag att ta med sig frågan vidare   
b. Stödgrupper för barn i sorg –Märtha Lundkvist har skickat en förfrågan 

från Kompetensgruppen Barn och unga samt Näracancer.se om behov 
och önskemål om samverkan med länets kommuner. Detta i syfte att 
fler barn och unga som förlorat någon närstående får det stöd som hen 
behöver. Önskemålet handlar om funktioner inom kommunen också 
kan erbjuda stöd till målgruppen. Diskussion – Många kommuner i 
länet erbjuder stödsamtal och grupper till barn som lever i familjer 
med missbruk och psykisk ohälsa. Kanske kan det kopplas ihop i den 
samverkan som idag leds av Länsstyrelsen. Vi ber Märtha komma till 
kommande möte för fortsatt diskussion. 

c. Ersättare för Ann-Louise Gelin som slutar i arbetsgruppen för 
utredande arbetsgrupp och underarbetsgruppen restriktivt ätande – 
Marina kommer att återkomma med förslag till ersättare. 

d. Elevhälsans medicinska insats – Marina informerar om att 
skolöverläkaren och ytterligare resurs gällande MLA-skolsköterska 
(Medicinskt ledningsansvar) har i uppdrag att stödja hela länets MLA. 
De har börjat titta på hur samverkan mellan regionen och länets 
kommuner kan stärkas utifrån ett upplägg som Västmanland har.  
Nästa steg - Ewa och Monica bjuder in Marina till ett skolchefsmöte 
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tillsammans med verksamhetscheferna för EMI framöver. Det finns 
behov att titta över organisationsformerna gällande elevhälsans 
medicinska insats.  
 
 

12. Vårens möten via teams 
a. 7/2 kl. 09:30-12, Barn i behov av sammansatt stöd – Styrgruppens 

prioriteringar - Hanna Turesson Bernehed och Johanna Carlsson (1h) 
b. 18/4 kl. 10-12  

i. Nuläge och återkoppling gällande SIP från 12/12 – Kristina Luhr 
ii. Presentation av uppföljningen  av Styrgrupp samverkan BoU 

och utredande arbetsgrupp – Tarja Nordling 
c. 30/5 kl. 10-12 

 


