
  

  

Minnesanteckningar från Uppdragsgrupp Barn- och 

unga 2022-08-29  
Tid:   14,30–17,00  

Plats:   Närvårdskontoret   

Omfattning: 1–9  

Närvarande  
Agneta Kettil (ordförande), deltog digitalt     

Jenny Linder   

Lina Ljung Roseke   

Morgan Gustavsson   

Julia Eriksson    
Lars Gelander  

Karin Öhman   

Annelie Fischer, deltog digitalt     

Charlotte Bliesener Falkenström     

Ingela Sunneskär (sekreterare)   

Anna Carlstrand, En väg in, adjungerad, deltog digitalt     

Shirin Bartholdsson, Hälsofrämjande språkutveckling, adjungerad     

Mikael Szanto, Fullföljda studier, adjungerad, deltog digitalt    

Maria Andersson Willner, Fullföljda studier, adjungerad  

Julia Backlund, Matkassen, adjungerad, deltog digitalt  

Kristina Dahlberg, Matkassen, adjungerad, deltog digitalt   

  

  

1.  Mötets öppnande  

Agneta Kettil öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Agneta deltog digitalt på 

mötet.  

  

2. Godkännande av dagordning   

Sekreterare Ingela Sunneskär, Närvårdskontoret.   

  

3. Referensgrupp Fullföljda studier  

Mikael Szanto och Maria Andersson Willner informerar:  

En förstudie är gjord. Det arbetas med att bygga upp en delregional kunskapsnod 

inom samtliga kommunalförbund. Uppdragsgrupp Barn och unga är referensgrupp 

till projektet. Kommunernas behov är processat. Dialogprocess har skett på olika 

nivåer för att ta reda på vilka frågor som ska omhändertas. Olika grupper, workshops 

och tjänstepersoner är involverade.   

  



  

  

Planen har landat i fem fokusområden. Föräldrar som resurs, god lärmiljö, hälsa och 

lärande, meningsfull fritid och ungas delaktighet. De kommande åren kommer dessa 

områden att prioriteras och arbetas vidare med.   

Arbetet sker bland annat genom nätverk, Navet i Borås, utbildning, kommunchefer, 

välfärd, direktionen och Närvårdssamverkan. Parallella processer ska undvikas. 

Styrgrupp för arbetet är i dagsläget direktionen. De på mandat i kommunalförbundet 

beslutar om vem som ska vara styrgrupp.  

Frågor:  

1. Finns övergripande material/ dokument att läsa in?   

Svar: Det är förstudierapporten som finns tillsammans med dokument om 

kunskapsnoden. Bifogas minnesanteckningarna.  

2. Finns koppling till elevhälsodatabas?   

Svar: Inte vad vi vet. Lars tar reda på vad som finns angående elevhälsodatabas och 

återkopplar.   

3. Behöver vi skapa rutiner och avtal för samverkan och hur ska workshopen 

omhändertas och spridas för att inte få parallella spår?  

Svar: Genom aktiviteter: Lokala tvärprofessionella reflektionsgrupper, seminarier, 

workshops, webbinarier, utbildningsinsatser, identifiera kontaktpersoner och 

utvecklingsuppdrag samt identifiera områden för utveckling.   

4. Vilken nivå ska det ligga på, vad är viktigt och vad ska lyftas och var? Hur 

sker arbetet i respektive kommun?   

Svar: Det borde tex. ligga på de lokala arbetsgrupperna ute i kommunerna. Att lyfta 

goda exempel i de olika kommunerna med erfarenhetsutbyte.  

  

Beslut: Projektgruppen arbetar vidare med Agneta Kettil och Charlotte Bliesener 

Falkenström på separata/ förberedande möten. Uppdragsgrupp Barn och unga ska 

fortsatt framöver vara referensgrupp.   

  

4. Information om tjänsten Matkassen  

Julia Backlund och Kristina Dahlberg hälsas välkomna. De informerar att  

”Matkassen” ligger under/ är kopplade till Närvårdssamverkan i syfte att försöka öka 

kännedom, informera om matkassen samt för spridning i olika organisationer. De har 

funnits sedan 2016.   

  

Matkassen är ett konkret koncept som består av att, dels vara en receptbank med 

inköpsmenyer och temarecept mm. Detta har utvecklats genom åren, från början 

fanns de endast på familjecentraler. Tidigare har de haft så kallade matkasseevent 

med inspirationsföreläsningar och provlagning av recept. För tillfället är eventen 

vilande och arbetet fortgår och utvecklas via webben.   

  

Det finns behov av god kost för att förebygga och motverka diabetes typ 2, ända upp 

till 90 procent. Detta ska ses på sikt som ett hälsobefrämjande arbete. Drygt hälften 

av Sveriges befolkning har fetma/ obesitas, vilket är dyrt för samhället och för Västra 



  

  

Götalandsregionen, ca 11 miljarder. Dåliga matvanor samtidigt med tobak ger ohälsa 

och för tidig död. Det kommer nya nordiska näringsrekommendationer till hösten. 

Arbetet med matkassen ska främja barn och unga och nu är även äldres matvanor på 

väg in i projektet. Projektet ska öka/ påverka hälsa, miljö och plånbok. Det ska vara 

snabblagat, näringsrikt och är framtaget av dietister, är tillgänglig och användbart.  

Uppdraget ska under 2022 bredda målgruppen.   

  

Webb:  Matkassen - Västra Götalandsregionen (vgregion.se) där finns inköpslistor 

och tex olika temaveckor och säsongsrecept mm. De finns även på Facebook. 

Tryckmaterial finns att beställa, för kommunerna får man höra av sig till 

projektledarna för att få tillgång till tryckmaterial, för VG- anställda kan trycksaker 

beställas via Marknadsplatsen Trycksaker - förteckning för beställning, 

vårdgivarwebben.pdf (vgregion.se)  

Det går bra att höra av sig till projektledarna för att få mer information ute i 

verksamheterna.   

Mötesdeltagarna gav tips/ önskemål till projektledarna att göra bildstöd för barn i 

stället för text i recepten.   

Hör av er till projektledarna om ni önskar mer information. Länk om bildstöd till 

väntrum finns som projekteldarena kan dela till den som önskar.  PPT bifogas.   

  

5. En väg in   

Anna Carlstrand verksamhetssamordnare, BUP i Göteborg, hälsas välkommen och 

informerar om ”En väg in”. Detta är ett politiskt uppdrag för en god tillgänglighet för 

barn med psykisk ohälsa i VGR- 2021-2022.      

Frågor och svar finns på vårdgivarwebben. Vårdgivarwebben - Vårdgivarwebben  

Västra Götalandsregionen (vgregion.se)   

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

Vårdguiden  

Det finns en god nationell kompetensbank med ett gemensamt kontaktcenter/ 

triagering, med nätverk inom SKR.  

Alla upp till 18 år, barn, ungdomar eller föräldrar kan ringa in. Samtliga samtal och 

remisser bedöms och de erbjuder tex telefonsamtal, start till utredning eller 

meddelande till vårdcentral via SAMSA för de som bedöms ska gå via vårdcentral. 

De finns på Drottninggatan i Göteborg och bemannade med sjuksköterskor, kuratorer 

och psykologer som tar emot samtal. Bedömning av remisser sker med dem med 

tillägg av läkare. De öppnade den 15 mars i år. Information har gått ut, men bredare 

informationskampanj har inte skett. De har kapacitet att ta emot ca 90 per dag, än så 

länge är det ca 40 per dag som ringt in och de flesta är föräldrar. Annan 

vårdmottagning, ungdomsmottagning, skolhälsovård, andra vårdgivarsamtal eller 

socialtjänst ringer också och vid akuta samtal slussas samtalet vidare akut till BUP 

för bedömning och ställningstagande till besök. Även egenremisser tas emot och de 

önskar att antal remisser ökar. Informationen i vissa remisser behöver bli bättre, 

därför erbjuds en remissutbildning till primärvården i september. Inbjudan har gått 

ut.    
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Konsultationstider är på väg in med öppen mottagning, eller bokad tid med målgrupp 

och remittenter för att öka behandling och utredning. Bokning av tid ska ske inom 30 

dagar enligt vårdgarantin. Det finns en kommunikationsbrevlåda:  

envaginvgr@vgregion.se   PPT 

bifogas.   

  

6. Dialog gällande SIP  

Maria Glemfelt deltar inte på dagens möte men har skickat in ett antal frågor om SIP.  

Oro för väntat barn: Man försöker få nytt regionalt uppdrag att använda SIP- väntat 

barn i SAMSA, i Millennium kommer en fosterjournal att finnas. Man önskar en 

mall liknade SIP för dokumentationen. 

 

Hur spara, gallra handlingarna? Agneta följer upp med systemansvariga i Borås och 

återkopplar.   

Utbildning inom piloten? Pågår i Borås och Herrljunga.   

Ska Regionahälsan in i piloten???  

Utbildning? Hur ska spridning nås till alla. Vi behöver medskick om vilka vi menar. 

Vilka nätverk har vi? Behövs olika nätverk mer operativa eller strategiska? Inbjudan 

har gått ut till alla SIP- samordnare via Närvårdssamverkan som Maria Glemfelt 

kommer att hålla i under hösten. Sprid inbjudan via styrgrupp och uppdragsgruppen. 

Beslut: Charlotte B Falkenström och Agneta Kettil träffas för att reda i SIP- frågor 

som kvarstår. Fråga till Agneta Kettil och Charlotte B Falkenström är om 

Regionhälsan ska ingå i piloten.   

  

7. Hälsofrämjande språkutveckling    

Shirin Bartholdsson och Lars Gelander informerar om att för att uppnå fullföljda 

studier måste språkutvecklingen främjas. Shirin har identifierat utmaningar och 

utveckling kopplat till barn och unga förebyggande om språkutveckling. Det finns 

tex. ett projekt i Skövde och i Borås ”Hissa språket”. Västsvensk satsning för 

språkutveckling sker således. Man bör redan nu arbeta med problem som man idag 

inte ser, vilket är en svår utmaning.    

Samverkan med förskolan för att se behov, dels genom hänvisning, dels att erbjuda 

stöd i språk för barn. Det sker på familjecentraler eller BVC.  Marknadsföring med 

informationen till familjerna sker genom coaching till föräldrar genom dropp in eller 

en kurs. Kan bibliotek vara en välkomnande miljö?  

  

8. Övrigt  

8.1.1 Problematisk skolfrånvaro  

Punkten diskuterades under fullföljda studier, då de hör ihop. Dialogen fortsätter 

ihop med Mikael på kommunalförbundet. Förslag presenteras för uppdragsgruppen.   

  



  

  

8.2 Suicidprevention   

Mikael Szanto informerar om att alla kommuner har en handlingsplan. 

Implementering av utbildningsprogram om YAM för högstadieungdomar med 

information om depression och självmordstankar, med fem utbildningstillfällen 

under tre veckors tid för ungdomarna. Utbildningen sker med instruktörer i samspel 

och rollspel, vilket kräver en del arbete för kommunerna, instruktörer behöver 

utbildas. En något omfattande utbildning krävs och man ska inte arbeta på samma 

skola som man har YAM- utbildningen och det finns möjlighet att utbilda minst 14 

instruktörer för Södra Älvsborg.   

Beslut: Önskemål att ta med informationen i dialogerna i kommunerna och resonera 

med samverkansgrupperna om ovan.   

  

  

8.3 Hälsoundersökningar på placerade barn  Punkten 

hanns inte med.   

  

8.4 Information från annan gruppering?   

Ingen ytterligare information tillkom.   

  

8.5 Namn på ordförandena i de lokala ledningsgrupperna finns nu på hemsidan 

Finns numer på hemsidan enligt tidigare önskemål.   

  

8.6 Stöd till ordförande lokal.  

Agneta Kettil och Charlotte lägger fram förslag på stödåtgärder och presenterar för 

gruppen på nästkommande möte.   

  

8.7 Agenda till dagordning och ansökan om medel - 12 sep   

Alla är informerade och inbjudna att delta på Navet för att ta del av Tjänstedesign 

som innebär att Experiolab som har arbetat 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 i detta arbete. 

Experiolab har erbjudit oss att delta i ett möte under tre timmar, den12 september. 

Det innebär att ett policydokument ska testas efter den första workshopen. Inbjudan 

till dagen har gått ut.   

  

8.8 Utredningar BUP  

Jenny Linder informerar om att psykiatrin kommer att köpa in utredningar av 

neuropsykiatriska utredningar för barn, utredning av NPF- diagnoser kommer att gå 

snabbare.   

  

9. Avslut och Nästa möte  

Agneta Kettil tackar alla och avslutar dagens möte. Nästa möte är bokat den 10 

oktober kl:15,00–17,00.   


