
 
 

Minnesanteckningar från Uppdragsgrupp Barn- och 
unga 2022-05-23 
Tid:  15,00–17,00 

Plats:  Via Teams  

Omfattning: 1-7 

Närvarande 

Agneta Kettil (ordförande)   

Annelie Fischer   

Jenny Linder  

Lina Ljung Roseke  

Morgan Gustavsson  

Maria Sjöblom Hyllstam   

Julia Eriksson    

Maria Glemfelt  

Charlotte Bliesener Falkenström   

Ingela Sunneskär (sekreterare)  

 

Ordföranden i arbetsgrupperna Barn och unga, för mer information se under punkt 3.  

 

Frånvarande 
Marit Eksterner   
Lars Gelander  

 

 

1.  Mötets öppnande 

Agneta Kettil öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. Sekreterare på mötet är Närvårdskontoret. 

 

3. Presentationsrunda och välkomnande av ordförande i de lokala 

arbetsgrupperna.  

Gülzen Özdenkos, Ulricehamn, Anna Wetterbrandt, Herrljunga, Emilia Andersson, 

Tranemo, Ulrika Hautala, Svenljunga, Jonas Sahlberg, Borås, Malin Lindelöf, Mark,  

Charlott Klug, Vårgårda.   

 

4. Vad pågår ute lokalt?  

Lina Ljung Roseke berättar att småbarnsteam håller på att starta upp i Borås, detta 

sker i projektet Tidig upptäckt-tidiga insatser.  

 

Bollebygd träffas 4 ggr per år. BUP har inte deltagit under detta år pga att 

representant saknas. Dialog kommer att föras separat med BUP och ungas psykiska 

hälsa kring detta. De pratar om fullföljda studier, familjecentral, tidiga insatser och 



 
 

skolnärvaro. Bra samverkan med vårdcentralen sker och kommunen deltar med 

socialtjänst och folkhälsostrateg. 

 

I Svenljunga är det välfungerande men innehållet berör inte alla grupper. Arbetar 

med uppdrag från lokal ledningsgrupp tex. rörande oro för väntat barn och   

familjecentral via BVC/Närhälsan. De har en ny förvaltningsövergripande enhet 

under socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen, i förebyggande och 

hälsofrämjande syfte för barn från 0-18 år. Även föräldrastödjande insatser, fritid, 

folkhälsofrågor och samverkan finns på agendan. Angående hälsoundersökningar vid 

placerade barn vill de jobba fram en gemensam processbeskrivning gällande vem 

som gör vad och i vilken ordning.  

 

Boråsområdet träffas sex gånger per år. Har med hela klustret inom kommunen 

tillsammans med regionen. Arbetar bla. med psykisk ohälsa gällande vem som gör 

vad för att lotsa rätt i systemet. När någon slutar i gruppen haltar det och 

kontinuiteten upphör. De arbetar även med SIP, SAMSA, MedControl, en väg in och 

remisser. Logopedi eller NPF finns inte men har en god dialog om hur man ska lotsa 

barn och ungdomar genom systemet. De önskar få uppdrag från lokala 

ledningsgruppen. Lokala Barn och Unga-gruppen är en bra och välfungerande grupp 

med lätt till kontaktvägar och samarbete.  

 

Herrljunga är på gång i den lokala ledningsgruppen. Barn och Unga- gruppen fick 

arbete att jobba med SIP, vilket var svårt. Frågan om SIP bör tas i alla grupper. Har 

inom kommunen arbetat mycket i samverkan med socialtjänst men behöver utarbetas 

med alla aktörer inom kommunen.  

 

Tranemo berättar att de inte börjat arbeta fullt ut, saknar representanter bla. från 

vårdcentralerna. Har haft ”lära känna- möte” då arbetsgruppen Barn- och unga är 

nystartad.  

 

Ulricehamn meddelar att de identifierat fyra prioriterade områden och har 

organiserat tidiga insatser, psykisk hälsa samt närvaro i skolan. Områdena har varit i 

fokus med arbetsgrupper, sektorchefer, verksamhetschefer IFO, skolan, Närhälsan 

samt Hälsobrunnen samt projektledare. Arbetet leds strategiskt med en operativ 

samverkansgrupp i förvaltningen. Elevhälsan, BUP, samordnare, specialpedagog 

samt adjungerade personer ingår. Ulricehamnsmodellen är framarbetat med en 

processplan för skolnärvaro med frågan; Att vara efterfrågad. För att kunna hjälpa 

barn och unga är skolan en friskfaktor. SIP- modell med struktur innan, under och 

efter mötet sker. Strukturen är inarbetad och tränad. Man utvecklar och förfinar 

modellerna.   

 

Vilket stöd behövs och vad önskas göras i samverkan utifrån det lokala 

perspektivet? 

- Bra om man kan få fram gemensamma uppdrag, det kan skapa förväntningar 

och göra arbetet roligt. Vi får också en liktydlighet, då vi har liknande frågor 

på agendan.  



 
 

- Gemensamma rutiner som berör både kommun och region samt att 

implementering gör användning lättare.  

- Gemensamma träffar för dokument och implementering.  

- Diskussionsunderlag från Uppdragsgruppen som urval till dagordning och 

som stöd för den som är sammankallande.  

- Att kunna ställa frågan tillbaka till sin lokala ledningsgrupp för att få ett riktat 

uppdrag.  

- Blandade åsikter men någon/några anser att det är synd att hålla gruppen 

vilade och ställa in möten. Leder till kultur att inte delta och det är viktigt att 

mötas, intresse tappas och samverkan bygger på relationer.  

- Kontaktuppgifter till alla ordförande önskas få på Närvårdssamverkans 

hemsida.  

- Arbetet med fullföljda studier är ett bra arbete för Barn- och unga- gruppen 

ute i kommunerna. Dock viktigt att vi arbetar ihop och inte parallellt.  

- Erbjudande om tillfälle att få hjälp med SIM- medel, som ett sätt att arbeta 

med samverkan och olika projekt.  

- Gemensamma utvecklingsområden tex psykisk ohälsa och skolfrånvaro hur 

kan man agera och vad görs gemensamt? 

 

Vad är aktuellt just nu: 

I SAMSA behöver först en trädstruktur byggas. Hantering av SITHS- kort är ett 

omfattande arbete. Några i Borås är på väg in. Herrljunga håller också på med 

trädstrukturen och att alla professioner ska in, både skolan och IFO.  

 

Maria Glemfelt meddelar att pilot pågår i Borås, Herrljunga och Gullspång och ska 

sedan utvärderas. GITS som håller ihop SAMSA i VG släpper inte på fler just nu. 

2024 är Södra Älvsborg på gång in i Millenium. Regionhälsan och Habiliteringen 

går inte in förrän 2025 med option 1.  

Fortsatt dialog om frågor som inkommit och information kommer om hur det ska 

hanteras. Hör av er till Agneta Kettil om frågor uppstår.  

 

5. Dialog gällande SIP 

Maria Glemfelt SIP- samordnare Södra Älvsborg informerar om arbetet med SIP. Se 

bifogad presentation. 

  

Dialog om hur vi ska hantera Oro- för väntat barn i arbetet med SIP i SAMSA. 

Enligt SAMSA- Förvaltning lägger man in mammans födelsenummer i SAMSA. 

SAMSA är ingen journal men frågan tas med tillbaka till GITS för att förtydliga vad 

som gäller.  

 

Det framkommer önskemål/ behov om speciell utbildning för att vara SIP- 

mötesledare, eftersom flera upplever att de blir osäkra att hålla i möten.  

Någon kommun önskar en SIP- samordnare på heltid. Resurser, förutsättningar och 

behov behöver klargöras, det är inte lika enkelt för alla.   

Länktips: Att leda SIP-möte - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

 

 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/samordnad-individuell-plan-sip/stodmaterial/leda-sipmote/


 
 

6. Övrigt?  

- Mobilt team  

Arbetet med ett mobilt psykiatriskt team har påbörjats och gäller både barn och 

vuxna. En grupp i samverkan finns och de arbetar med förutsättningar och rutiner. 

Rekrytering till teamet pågår. Teamet bjuds in till Uppdragsgruppen till hösten för att 

informera mer. 

 

- En väg in  

Margareta Eriksson bjuds in till hösten för att informera om En väg in. Länktips:  En 

väg in för barn och unga med psykisk ohälsa i Västra Götaland - 1177 Vårdguiden 

 

- Problematisk skolfrånvaro  

Hur kan vi jobba vidare i nästa steg i dialog med fullföljda studier? Viktigt att det 

inte blir parallella spår. Arbetet fortgår med projektet i Boråsregionen.  

 

- Suicidprevention  

Det fanns inte tid på agendan på dagens möte, därför kommer projektledarna på 

nästa möte. En fråga: Vad ska göras tillsammans för de unga? 

 

- Hälsoundersökningar på placerade barn  

Frågan om gemensam rutin för Hälsoundersökningar är på agendan. Skolan och 

socialtjänsten är även involverade, men arbetet verkar inte ha kommit så långt. 

Kommunerna efterfrågar inte hälsoundersökningar enligt primärvården på de barn 

som är placerade utanför hemmet och det regionala arbetet har avvaktats. Den 

delregionala rutinen behövs enligt IFO- nätverket för att få fler hälsoundersökningar 

och dessa dokument ska flätas ihop till ett gemensamt. Det ska inte handla om 

kostnader och argumentationer som försvårar arbetet. Gemensam implementering 

önskas. Agneta Kettil och Charlotte B Falkenström får ha dialog ring detta 

fortsättningsvis.  

 

- Information från annan gruppering? 

Uppdragsgrupp Hälsa har genomfört workshop på Pulsen, detta gav 

kunskapspåfyllnad.  

  

- Tjänstedesign  

Experiolab har informerat om Tjänstedesign på Spridningskonferensen i februari. 

Experiolab kommer att arbeta med workshop med andra regioner och vill testa 

processen med placerade barn i samhällets vård. Det handlar om individens 

perspektiv i centrum och SKR stödjer arbetet genom Nära vård genom detta arbete. 

Arbetet ska inte handla om organisatoriska perspektiv. Experiolab undrar om vi vill 

delta i ett möte under tre timmar, som kommer att ske den 12 september. Det innebär 

att ett policydokument ska testas efter den första workshopen. Lina Ljung Roseke, 

Annelie Fischer och Agneta Kettil är intresserade av att delta med önskemål kl: 

09,00-12,00 om det sker digitalt. Charlotte B Falkenström går vidare med 

planeringen. Ordförandena ute lokalt ska också bjudas in.  

 

  

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv--halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp/en-vag-in-vgr/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv--halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp/en-vag-in-vgr/


 
 

7. Avslut och Nästa möte 

Agneta Kettil avslutar dagens möte och önskar alla en fin sommar och semester. 

Nästa möte är bokat den 29 augusti kl:14,30-17,00. Kallelsen som idag ligger är på 

Teams, och kommer att ändras till fysiskt möte på Närvårdskontoret.   

 

 


