
 
 

Minnesanteckningar från uppdragsgrupp barn och 
unga 
 
Datum: 21-08-30   

Plats: Teams  

Närvarande: 

Lina Ljung Roseke, Agneta Kettil, Charlotte B Falkenström, Lars Gelander, Morgan 

Gustafsson, Maria Glemfelt, Jenny Linder, Annelie Fischer, Ann-Christin 

Efraimsson 

 

Frånvarande:  

Li Johansson Nyström, Maria Sjöblom Hyllstam, Carina Krantz 

 

1. Godkännande av dagordning, inga invändningar gällande föregående 

anteckningar. Ann-Christin Efraimsson utses som sekreterare. 

 

2. Ersättare för Cecilia Ragnarsson som representerar elevhälsan är ännu inte 

klart. Skolchefsnätverket omhändertar frågan och återkopplar till 

Närvårdskontoret.  

 

3. Information från grupper;  

 

Styrgrupp Närvårdssamverkan kommer den 10 september att ta beslut om 

den delregionala rutinen, oro för väntat barn, som är ett komplement till 

länsgemensam riktlinjen oro för väntat barn. I övrigt inget specifikt att 

rapportera från styrgruppen. 

 

Gruppen som arbetar med handlingsplan Suicid, här behövs en ersättare för 

Cecilia Ragnarsson som har barnperspektivet. Ann-Christin Efraimsson 

arbetar aktivt på lokal nivå med handlingsplan suicidprevention och ingår 

även i styrgrupp handlingsplan psykisk hälsa på regionalnivå, men har ett 

mer övergripande fokus och främst vuxenfokus. En representant från 

elevhälsan ses som en viktig aktör i gruppen, så förslaget är att det är Cecilia 

Ragnarssons efterträdare som kommer att ingå i arbetsgruppen. 

 

Strategi för hälsa gruppen, representant från barn- och unga gruppen blir Lars 

Gelander. Li Johansson Nyström deltar också i gruppen. Det är viktigt att 

lyfta upp temat hälsa i skolan.  

 

Lina Ljung Roseke är nu, efter beslut av AU till Styrgrupp närvård, med i 

arbetsgruppen Nära vård för att representera barnperspektivet. 

 



 
 

Regionala barnuppdraget: Lars Gelander redogör som representant i gruppen. 

Här väntar man på ett politiskt beslut gällande omställningen av 

barnsjukvården. 

 

Det kommer att vara ett möte gällande tidiga insatser den 10/9. När det gäller 

fullfölja studier pågår ett arbete. 

 

I Närvårdsområde SAMLA satsas det på ökade möjligheter till öppenvård för 

barn och unga, UPH, ungas psykiska hälsa. Ett UPH öppnar också i Skene.  

 

Anna Lundgren, är anställd i Närvårdssamverkan from 1 sep och ett år 

framåt, för att sprida arbetssättet kring tidig upptäckt, tidiga insatser på små 

barn. Hennes uppgift kommer alltså att vara att arbeta med implementering i 

övriga kommuner i Sjuhärad, då det idag redan finns implementerat i Mark 

och Svenljunga.  

 

4. Maria Glemfelt informerar om brukarrevisionen upplevd SIP för barn- och 

unga. Den 20 oktober 13–16 kommer Sjuhärad att vara värdar för en webb 

sänd dialog om hälsoundersökningar. Hur många hälsoundersökningar på 

placerade barn begär man och hur många följer man upp, är frågor som 

kommer att ställas.  

 

Alla barn och unga arbetsgrupper på lokal nivå kommer att besökas 

 

I arbetet med SIP är det viktigt att alla i sina verksamheter bokar in SIP- 

utbildningar och informerar om överenskommelsen. Det gäller från förskola 

ända till gymnasiet, IFO, familjecentraler, fritidsgård mm. Maria ställer 

frågan hur det ligger till med SAMSA inom elevhälsan i respektive kommun, 

viktigt att ligga på.  

 

När det gäller rutinen som väntas beslutas om, oro för väntat barn diskuteras 

det hur den ska spridas hos de olika huvudmännen. 

 

Primärvården har ett särskilt uppdrag att arbeta med riktade insatser. 

 

5. Handlingsplan 2021–2022. Genomgång av befintlig handlingsplan och 

diskussioner kring mål och aktiviteter samt de övergripande målen. Vara ett 

delregionalt stöd till lokala arbetsgrupper, implementering av SIP, arbeta med 

implementering av överenskommelsen, driva på arbetet. Diskussion kring 

övriga gruppers arbete och kopplingen till denna grupp, hur förmedlas och 

tankas perspektiven in. Charlotte B Falkenström och Agneta Kettil går 

igenom handlingsplanen och lämnar ett förslag till nästa gång. 

 

6. Skolpsykologiska utredningar. Annelie Fischer uttrycker att antalet 

utredningar ökar och att det är en stor mängd utredningar som utförs. 

Regionen ser över strukturen, och ett regionalt arbete pågår för att få en 



 
 

enhetlighet. Det har varit långa väntetider och fler väljer att remitteras inom 

andra regioner, då väntetiden är lång i Södra Älvsborg. 

 

7. Problematisk skolnärvaro hur går vi vidare? Tidigare planerades det för en 

workshop kring temat, men pga. av covid-19 har det blivit uppskjutet. Behov 

finns av att samla de som ingår i de lokala grupperna och att det sker fysiskt 

vid en workshop. Annelie Fischer och Lars Gelander kommer att planera för 

ett upplägg och återkommer med tid och inbjudan. Charlotte B Falkenström 

ser över om tidigare inbjudan till dagen finns att tillgå.  

 

8. Systemtransformation för en jämlik hälsostart i livet-prevention barnfetma. 

Lars redovisar resultatet. Viktigt att uppmärksamma och arbeta på många 

fronter när det gäller fetma, oroande BMI ökningar och minskningar behöver 

följas upp och information behöver nå ut inom fler områden. Viktigt med 

föräldrastödjande insatser. Familjecentralen är en bra samverkansyta. Viktigt 

att stödja och informera inom många verksamheter, viktigt att öka kunskapen 

om orsaker och hur man kan arbeta med förändringar. Presentationen bifogas 

i samband med minnesanteckningarna.  

  

9. IBT- intensiv beteendeterapi och träning, lyfter Anneli Fischer som en övrig 

fråga. Hon ser ett behov av att samarbetet mellan habiliteringen och förskola 

utvecklas. Annelie kontaktar Morgan Gustafsson inledningsvis och punkten 

tas med till nästa gång,  

 

10. Till nästa gång: 

 

Återkoppling skolfrånvaro 

Handlingsplan förslag 

SIP arbetet 

IBT-intensiv beteende terapi och träning 

Ev. fortsätter vi att diskutera barnfetma 

 

 

        Anteckningar förda av Ann-Christin Efraimsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


