
 
 

Minnesanteckningar från Uppdragsgrupp Barn- och 
unga 2022-10-10 
Tid:  15,00–17,00 

Plats:  via Teams 

Omfattning: 1–9 

Närvarande 

Agneta Kettil (ordförande)  

Jenny Linder  

Lina Ljung Roseke  

Morgan Gustavsson  

Julia Eriksson   

Maria Julin 

Simon Hägglund  

Maria Sjöblom Hyllstam   

Annelie Fischer   

Charlotte Bliesener Falkenström   

Ingela Sunneskär (sekreterare)  

 

 

Frånvarande 
Lars Gelander  

Maria Glemfelt    

Karin Öhman  

 

1.  Mötets öppnande 

Agneta Kettil öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

2. Godkännande av dagordning  

Sekreterare Ingela Sunneskär, Närvårdskontoret.  

 

3. Små barns psykiska hälsa. En modell för första linjen  

Karin Colliander är projektledare för Små barn psykiska hälsa. Identifierat behov av 

första linje för små barn med psykisk ohälsa, barn 0-5 år.  

Projektet innehåller tre delar, målgrupp, modell och första linjen som nu ska testas. 

Pilotprojekt testas nu och 2023, utvärderas 2024. Referensgrupp och arbetsgrupp 

finns som samarbetar med regionala barnuppdraget och förankras i allt annat 

förändringsarbete. Tolv regioner arbetar på liknande sätt. 

 

En målgrupp har arbetats fram om vilka insatser som ges på småbarnsteam psykisk 

hälsa, i samarbete med t.ex BUP och småbarnsteam (tidig upptäckt och tidiga 

insatser). Flöde med insatser har identifierats, konsultation med psykolog eller 

barnhälsovården, det blir en trappa med flöde för de små barnen inom ramen för 

psykologenheternas verksamheter i samverkan med andra. I Södra Älvsborg sker 



 
 

arbetet tillsammans med samspelsmottagningen i Borås. Nu gäller att hitta 

samverkansformer som går in i allt annat, för bättre vårdflöde. 

 

Familjecentralerna bör känna till projektet, ingången är det dock ordinarie flöde. 

Familjecentraler är däremot bra att prova samverkan på.  

Någon typ av information kommer efter samordningsrådet som kan spridas till 

uppdraggsgruppen för vidare information i egna kanaler. Hör av er till Karin 

Colliander vid frågor om projektet. PPT bifogas minnesanteckningarna. 

 

4. SIP 

Agneta Kettil informerar om att Maria Glemfelt kommer att samordna SIP- 

samordnarmöten. Ett antal frågeställningar diskuterades på dagens möte:  

Hur långt har man kommit angående dokumenten i respektive organisation?  

ROS- möte är borttaget och ersatt med möte om oväntat barn. Revidering av 

länsgemensam rutin pågår där reservnummer till det ofödda barnet skrivs i i 

SAMSA, efter födseln kommer reservnumret att kopplas ihop med barnets 

personnummer.  

Start pilot vecka 44, utbildning har skett i Borås. Det som måste fungera är att 

SITHS- kort finns. Regionhälsan är också på gång in.  

Även En väg in kommer in i SAMSA. Tips om att ställa i notifikation i SAMSA för 

att bli uppdaterad om det som händer.  

Herrljunga är också pilot och hur de är involverade. Agneta tar med frågan till IFO- 

nätverket och Annelie tar med frågan till skolchefsnätverket med frågan hur långt de 

har kommit och om de behöver stöd.  

 

Utbildningsbehov om SIP för andra målgrupper? Vad behövs för att komma igång? 

Det finns filmer på Närvårdssamverkans hemsida kring utbildning. Direktlänk: 

Utbildningsmaterial SIP - Public_VardsamverkanVG 

Eller gå in gå in på hemsidan under Projekt och processer/ Utbildningsmaterial: Där 

finns följande. 

SIP i SAMSA 
För förskola, skola och IFO är del 1 och 3 aktuellt 
Del 1: Generellt utbilding i SAMSA 
Del 2: Slutenvårdsprocessen 
Del 3: SIP 
Del 4: Öppenvårdsärende 
 

Behövs fler SIP- samordnare? Kanske att det är två nätverk, operativt stöd och It- 

stöd. 

Gallring av SAMSA, detta bör ses över. Det är Hälso- och sjukvårdslagens som styr 

som är den högsta. Förslag på att samordna texten i dokumenthanteringsplanen så att 

vi får lika i alla organisationer gällande gallring.  

Vilken part ska spara handlingen? Antagligen den som skriver i SAMSA. Frågan tas 

vidare. 

Beslut: Oklara frågor enligt ovan tas vidare. 

 

 

https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/sodra-alvsborg/Projektochprocesser/samordnad-individuell-plan-sip/utbildningsmaterial-sip/
https://vimeo.com/289244678
https://vimeo.com/289244889
https://vimeo.com/289249863
https://vimeo.com/289250134


 
 

5. Stöd till ordförande lokal  

Ordförande har efterfrågat stöd. Förslag på agenda är framarbetad och förslag 

redovisas på mötet. Utvärdering bör se efter hand.  Förslaget bifogas 

minnesanteckningarna. 

Kontaktuppgifter finns på Närvårdssamverkans hemsida, som också var ett önskemål 

från ordförandena att få. Önskemålet är således åtgärdat.  

 

6. Handlingsplan för Uppdragsgrupp barn och unga  

Genomgång av handlingsplan inom Uppdragsgruppen innebär att vara stöd till lokala 

arbetsgrupper, vidmakthålla SIP- arbetet, representanter från olika grupper, 

problematisk skolfrånvaro samt identifiera behov av nya rutiner.  

Beslut: Fundera till nästnästa möte om andra aktiviteter ska in i Handlingsplanen. 

 

7. Övrigt  

7.1 Problematisk skolfrånvaro och fullföljda studier. Hur får vi ihop allt?  

Agneta Kettil haft möte med projektledare Mikael Szanto på Boråsregionen för att 

förhindra parallella processer och för att hålla ihop arbetet. Information och 

spridning är viktigt.  

Nästa möte sker fysiskt för att titta på vad som görs nationellt, en gemensam 

workshop sker med endast denna fråga. 

 

7.2 Förslag på mötestider 2023  

Tiderna godkänns och kommer att läggas in i Outlook. 

Två nya representanter kommer från skolchefsnätverket som ersätter Annelie Fischer 

som slutar sin anställning som förvaltningschef i Bollebygds kommun till årsskiftet.  

 

7.3 Information från annan gruppering?  

Charlotte B Falkenström informerar om senaste mötet med styrgruppen som skedde 

den 7 oktober. Fullföljda studier ligger kvar under Uppdragsgrupp barn och unga.  

Lina Ljung Roseke informerar om att ny pilot pågår i småbarnsteam i Borås och ny 

pilot ska starta i januari. 

 

7.4 Implementering av överenskommelsen samverkan för barn och unga 

Se anteckning om handlingsplanen ovan.  

 

7.5 Behov av stöd regionalt och delregionalt? 

 Se ovan. 

 

7.6 Workshop kring barn och unga i samhällets vård, tjänstedesign. Nästa 

steg  

Fortsättning att testa Tjänstedesign med utgång från uppdragsgruppen. Förslag på 

vilka professioner som ska ingå har kommit från Tjänstedesign. Några professioner 

behöver kompletteras i det fortsatta arbetet. Vilken nivå av ekonom gäller? Kan 

Gryning representera privata vårdgivare. Mer än somatisk primärvården behövs samt 

Habiliteringen måste ingå. Rädda barnen och NPIG, HBTQA- RFSL behövs också. 

Beslut: Charlotte B Falkenström ställer frågan till Experiolab.  

 



 
 

Förslag på dag; tidigast december eller byta med Mikael på nästa möte???  

 

Beslut; Återkoppling kring mötesdag för nästkommande möte, ifall byte ska ske med 

Mikael Szanto och den planerade workshopen eller om fortsatta arbetet med 

Tjänstedesign ska ske.  

 

7.7 Revidering av rutinen oro för väntat barn  

Avvaktar Delregional rutin eftersom den länsgemensamma är på gång att revideras. 

Se ovan punkt 4. 

 

 

7.8 Återkoppling elevhälsodatabas 

Lars Gelander har återkopplat att kommunen och skolorna ska ha möjlighet att 

ansluta sig till elevhälsodatabas. Elevhälsodatabas är statistik över hur barnen mår. 

Det kan påverkas av hur stor skolan är ifall man ska kunna ansluta sig. Projektet 

avslutas vid årsskiftet och övergår då i förvaltningsdrift. 

 

8. Avslut och Nästa möte 

Agneta Kettil tackar alla och avslutar dagens möte. Återkommer ifall det blir fysiskt 

möte eller inte nästa gång den 28 november.  

 

 


