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Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp barn och unga 
Trollhättan, 2025-05-18, digitalt möte 
 

Närvarande: 

Malin Hedelin, områdeschef ASF, Trollhättans stad 
Birgitta Lundskog, verksamhetschef Utbildningsförvaltningen, Trollhättans stad 
Helena Mårdstam, verksamhetschef Omsorgsförvaltningen, Trollhättans stad  
Amira Donlagic, vårdcentralschef Närhälsan Källstorp 
 
Frånvarande:  
Camilla Kauffeldt, verksamhetschef gymnasieskolorna, Kunskapsförbundet 
Anna Flood, Ungdomsmottagningen 
Sara Klingstedt, enhetschef barn- och ungdomspsykiatrin  
 
 
1. Godkännande av dagordning/ anmälan övriga frågor 
Dagordningen godkänns. Amira anmäler ”En väg in” som övrig fråga.  

 
2. Planering inför Närområdesmöte 220518 
Amira D kommer att representera Barn och unga gruppen på Lokal 

samverkansgrupp. Inga frågor från gruppen är anmälda till Lokal 

samverkansgrupp i em. 

 
3. Mini-Maria  
Dialog Malin Hedelin visar ett bildspel om Mini Maria Norra.  

Huvudmottagning kommer att ligga i Thn och Uddevalla. Mini Maria är en 

integrerad verksamhet där kommun och region bedriver verksamheten som 

arbetar med unga från 12 år för att förebygga beroendeproblematik och 

riskbruk. Uppdragen är att bedriva Rådgivning och behandling, Information 

samt arbeta utifrån Evidensbaserad praktik. 

Verksamheten skall vara lättillgänglig för att nå ut till unga/grupper, anhöriga, 
professionella som möter målgruppen för att kunna få kontakt på ett tidigt 
stadium. Verksamhetsstart är planerad till hösten 2022. 
 
 
4. Ungdomsmottagningen 
Flyttar just nu till nya lokaler i Odenhuset 2:a vån.  
 
5. Avvikelser 
Inga avvikelser har inkommit 

 

6. Övriga frågor: ”En väg in” 
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Amira lyfter svårigheter kring ”En väg in ”(BUPs kontaktcenter för alla nya 

invånarkontakter och remisser till barn- och ungdomspsykiatrin i Västra 

Götaland. ”En väg in” är en regiongemensam verksamhet som bedömer 

remisser samt erbjuder invånare rådgivning och bedömning av vårdbehov. 

Om det finns ett behov kommer en tid för första besök kunna bokas till barn- 

och ungdomspsykiatrin). Det finns vissa utmaningar och otydligheter i detta 

uppdrag och vi ser påtagliga risker att barn, ungdomar och deras familjer 

hamnar mellan stolarna när de t.ex. hänvisas till skolhälsovården av ”En väg 

in”. Birgitta kommer att meddela verksamheten dessa synpunkter och 

farhågor samt upprätta en avvikelserapport kring de identifierade riskerna. på 

uppmaning av norra NHSV att upprätta avvikelse varje gång som vi hamnar i 

en situation där BUP hänvisar elev och vårdnadshavare till skolan med 

uppmaningen att skolan ska genomföra något som inte har identifierats av 

skolan själv. 

En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa - Vårdgivarwebben Västra 

Götalandsregionen (vgregion.se) 

  
 
7. Kommande mötestider 
31/8 kl. 10.00-12.00 (inför Närområdesmöte 7/9) samt 

9/11 kl. 10.00-12.00 (inför Närområdesmöte 16/11). 

 
 
Vid anteckningarna 
Helena Mårdstam  
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