
 

 

Närvårdssamverkan Barn och Unga 

Datum: 210614 

Närvarande: Ewa Hedström, Lina Ljung Roseke, Cecilia Ragnarsson, Agneta Kettil, Charlotte B 

Falkenström, Lars Gelander, Maria Glemfelt, Ann-Christin Efraimsson, Li Johansson Nyström, Maria 

Sjöblom Hyllstam  

Minnesanteckningar 

Syfte med gruppen 
Representera sin organisation och arbetsgivare. Skolchefsnätverket, IFO, VGR-verksamheter utser 

representanter för barn och unga i hela Sjuhärad. Kaj Eriksson hade tidigare uppgift att hålla ihop 

gruppen initialt. I omorganisationen i Närvårdssamverkan så bestämdes det att Barn och Unga skulle 

vara en stående grupp. Arbetar på uppdrag av den övergripande styrgruppen i Närvårdssamverkan. 

Syftet att stärka samverkan för Barn och Unga i Sjuhärad. 

Styrgrupp närvårdssamverkan 
• Två möten hittills. Information kring SIP som resulterat i diskussion kring SIP i hemmet. Detta 

har lett till 3 nya rutiner. 

• Skapar en introduktionsfilm om närvårdsamverkan. Kommer att spridas till Styrgrupp och 

läggas på hemsidan. UG psykisk hälsa har fått in brukarrepresentant.  

• Anställt ny projektledare Anna Lindgren 1/9 50% i ett år för att sprida arbetssättet vid Tidig 

upptäckt, Tidiga insatser.  

• 23/4 dag där representanter för nära vård samlades och pratade om hur vi jobbar bättre 

tillsammans. 

• Fått 3.6 milj. till UG Psykisk hälsa plus 1 milj. Över för Mini-Maria. Styrgruppen har nu tagit 

fram vilka aktiviteter som detta kommer inkludera. 

• Behov av att titta närmare på våra avvikelser så att vi lär oss av detta. MedControl är 

systemet som skall användas av både kommun och region. Detta skall ses som ett kvalitativt 

förbättringsarbete.  

• Projektledare suicidprevention har tagit fram en handlingsplan med YAM, MFA och 

workshop. 

• Närakutvård, NAV-team för de äldre i samhället. UG Barn och Unga identifierar att även barn 

bör få tillgång till detta.  

• FVM kommer att bli försenat. Alla uppmanas till att använda SAMSA. Regionhälsan har nu 

beslutat att gå med. Diskussion kring SAMSA och att även kommuner och skola behöver 

börja använda systemet. 

• Samsjuklighet- Behov av ett förtydligande. Styrgruppen kommer diskutera vidare vad man 

bör göra i frågan. 

• Nära Vård - förordar gemensamma utbildningar för att skapa samsyn. Besök till Jönköping för 

att se på deras sätt att arbeta. Behov av att få in fler representanter för barn och unga. 

Förslag att Lina Ljung Roseke ingår som representant. Charlotte Bliesener tar med sig frågan 

till Nära Vård. 

• Barnskyddsteam på SÄS. Eija Hägg har fått uppdraget av sjukhusdirektören SÄS. 



• Mini-Maria- nytt uppdrag som används väl. Tydligt redan nu att det finns behov att utökas. 

Alla kommuner är med förutom Marks kommun. 

• Stärka upp Närvårdskontoret med en person för att möta upp och stötta upp all utveckling. 

Byte av representant  
Cecilia Ragnarsson är representant i arbetsgrupp Suicidprevention och Strategi för Hälsa och kommer 

behöva ersättas. Beslut att efterträdare till Cecilia tar över rollen och ingår som gruppen och skolans 

representant. Charlotte B Falkenström lyfter frågan, om ny representant.  

Strategi för Hälsa 
Ett forum att diskutera hur vi tillsammans framöver kan möta framtidens utmaningar. Tittat på olika 

områden man kan stötta upp och jobba vidare med. Tex. fullföljda studier. Vad ser vi i Barn och Unga 

ett behov av? 

Suicidprevention  
Diskussion kring utbildningen YAM- Youth Awareness of Mental Health. Förslag att bekanta sig med, 

se bifogad länk. Elevhälsobaserad förebyggande intervention för tonåringar med sårbarhet för 

psykisk ohälsa | Uppdrag Psykisk Hälsa (uppdragpsykiskhalsa.se) 

Barnuppdraget 
Lars Gelander rapporterar: Öppenvårdsutredningen visar att vi samordnar oss bättre. Utredning kring 

NP visar att man behöver kunna komma in med tidiga insatser utan diagnos. Logopedutredning och 

specialistutredning skall upp till politiken. Projekt med små barn med ät-ovilja och dess påverkan. 

Hjärtlungräddning på små barn. Sjuka barn och digital monitorering. Fullföljda studier och samverkan 

mellan skola och HoS. Samordna riktlinjer för de kommuner som ingår i FVM. 

Hemsida och representanter 
Cecilia Ragnarsson och Ewa Hedström kommer att avgå i gruppen. Uppdatera hemsida med nya 

representanter när dessa blir tillsatta. Charlotte B Falkenström uppdaterar hemsidan. Behov av att 

uppdatera med handlingsplan 2021. 

Delregional rutin vid oro för väntat barn  
Lina Ljung Roseke- presenterar delregional rutin som arbetsgruppen tagit fram. Rutinen till styrgrupp 

10/9 för beslut. 

SIP och SIP-samordnare 
Maria Glemfelt presenterar: 

• 29/6 kommer det tas ett nytt beslut om hur länge FVM blir fördröjt. 

• I mellanrummet blir det SAMSA som skall användas.  

• Nya SIP-blanketter skall användas från och med hösten.  

• UG Barn och Unga att ta fram ett förslag hur vi skall sprida överenskommelsen kring 

samverkan till medarbetare.  

• SIP-utbildning och rutin kommer att erbjudas under hösten. 

Mötestider HT och våren 2022 
Godkännande av mötestider till hösten 2021: kl. 15-17 den 30/8, 11/10 och 22/11, 17/1, 28/2, 11/4 

samt 23/5.  

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/elevhalsobaserad-forebyggande-intervention-for-tonaringar-med-sarbarhet-for-psykisk-ohalsa/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/elevhalsobaserad-forebyggande-intervention-for-tonaringar-med-sarbarhet-for-psykisk-ohalsa/


Bifalles till nästa möte 
• Uppdraget- kraftsamling fullföljda studier 

• Skolpsykologiska utredningar 

• SIP- Placerade barn 

• Handlingsplan 2021-2022 

 

Vid pennan 

Lina Ljung Roseke 


