
 

 

Minnesanteckningar från uppdragsgrupp Barn och unga den 11 okt 

Frånvarande: Jenny Linder och Maria Alkstrand. Morgan Gustafsson kom in till punkt 4.  

1. Mötet öppnas och alla hälsas välkomna.  

2. Godkännande av dagordning. Carina Krantz. utses till sekreterare.   

En kort presentationsrunda genomfördes.  

3. Information ifrån pågående grupper  

Charlotte B Falkenström informerar om senaste Styrgruppsmötet, den 10 september. Nästa 

Styrgruppsmöte är den 15 oktober.  

Fokus för Styrgruppen är nu att stärka det lokala samarbetet, liksom se över Styrgruppens 

arbetsformer för 2022.  

Beslut taget om rutin ”Oro för väntat barn”.   

Uppdrag från politiken är att ta fram bra mål o mätetal för samverkan. Ett första förslag ska vara klart 

till möte den 17/11. 

Närvårdskontoret ska utökas med en pers. som ska hålla samman alla pågående projekt. Många 

ansökningar har inkommit, rekrytering pågår. 

 Protokollet bifogas anteckningarna 

Suicidprevention – Ann-Christin Efraimsson och Charlotte B Falkenström informerade om nuläget.  

Uppdragsgrupp barn och unga har i dagsläget ingen representation i arbetsgruppen för 

suicidprevention. Mikael Szanto och Robert Hugg är delregionala projektledare. Kommer en 

föreläsning/dialog heldag 28/10 kring ämnet suicid.  

Regionalt processteam har uppmärksammat att man lokalt inte är samordnade. Närhälsan har tagit 

beslut om vissa verktyg för att stärka det suicidpreventiva arbetet och delregionalt har annan 

utbildning beslutats. Det råder låg kännedom om pågående arbeten och beslut. Under mötets gång, 

togs frågan vidare.  

Strategi för hälsa - Lars Gelander och Julia Eriksson 

Inget nytt möte sedan sist. Målområden identifierade och aktiviteter har just godkänts av politiken. 

Charlotte B Falkenström ska påminna om att Lars och Julia ska ha en kallelse.  

Nära vård - Lina Ljung Roseke 

Diskussion om gruppens uppdrag. Eget möte för barn och unga. Vill ordna med egen dag, börja med 

barnen. Bjuda in Peter Almgren. Charlotte B Falkenström pratar vidare med projektledarna för nära 

vård.  

Regionala barnuppdraget - Lars Gelander  



Delar av uppdraget ska lyftas till regionstyrelsen. Kommer ev. att få stor påverkan på den framtida 

vårdorganisationen för barn o unga, ex. specialist BVC, breddinförandet av tidig upptäckt - tidiga 

insatser. Utvecklingsneurologiska utredningar men också betoning på insatser beslutas.  

Det utreds hur man ska få bukt med årslånga utredningsköer som förhindrar tidiga och effektiva 

insatser. 

Samarbetar med beställarorganisationen för att få till bra beställning till utförarorganisationen. Ett 

problem är att det inte finns bra kontaktytor till kommunen vad gäller förskola/skola. 

Delregionalt Politiskt Samråd  

Fullföljda studier är bristfällig för 14-29 åringar i Svenljunga. Vi har fokus på problematisk 

skolfrånvaro. Dessa områden hänger förvisso ihop. Hur skulle man ev. kunna kroka arm med andra 

pågående aktiviteter? Charlotte B Falkenström tar med sig frågan för att få en tydligare bild av vad 

som efterfrågas.  

 4. Förslag på uppdragsgruppens handlingsplan 2022 och kommande aktiviteter.  

Agneta Kettil och Charlotte B Falkenström har tagit fram ett förslag till handlingsplan. Första intrycket 

är att handlingsplanen är kort och tydlig. Diskussion kring innehållet fördes. 

Samverkansöverenskommelsen? Är den ett uppdrag eller ett verktyg? Vi behöver vara ambassadörer 

för den – är detta en självklar bas eller finns det mycket som behöver jobbas med för konkret 

införande och efterlevnad?  Agneta Kettil och Charlotte B Falkenström funderar över ev. skrivelse i 

handlingsplanen. Uppföljning/Revidering av dokument ska in som ett uppdrag i handlingsplanen.  

5. Presentation av implementering av Oro för väntat barn.  

Rutinen är godkänd och klar! Implementeras 12/11 8:30-10:00 fruskostkick-off, sedan även lokala 

träffar för att få till lokala rutiner. Uppdragsgruppen anser sedan att vi gjort vårt i nuläget. Vi har 

ansvar för revideringen som kan vara lämplig att göra om ca 1 år. 

6. Dialog gällande SIP och utbildning  

Fastställning av ledningsstruktur. Här finns luckor/saknas representation i fler lokala barn och unga 

grupper. 

Maria Glemfelt vill bli inbjuden till kommunernas barn och unga grupper – har varit i Borås, 

Ulricehamn och Bollebygd samt att IFO-nätverket är inbokat. 

Brukarrevision om SIP görs av NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa). Maria Glemfelt skickar 

ut materialet när det blir aktuellt.  

Diskuterar också hur man kan göra för att få barnen mer delaktiga i SIP utan att utsätta dem för 

möten med många vuxna som ensamt barn. 

Maria jobbar på med att sprida kunskapen om SIP i alla verksamheter. 

Fråga lyftes gällande om hur det går med SAMSA och skolan. Att man ser alla ärende som kommer i 

inkorgen. Det handlade om hur man ”bygger” inkorgen. 

Angående barn och unga är Mark nu aktiva i SAMSA. Borås kommer att vara pilot för att gå in i 

SAMSA från kommunerna. 



På Styrgrupp närvård den 15/10 lyfts en mall som komplement till SAMSA för registrering av SIP, så 

att vi får en samlad bild av alla SIP. Habilitering & Hälsa har fortfarande beslutat att inte gå med. 

Sjukhusdirektören på SÄS lyfter detta som problem högre upp i organisation. 

Benaz Farbod – utbildar kring SIP i SAMSA för både region och kommun. Tider finns på 

Närvårdssamverkans hemsida.  

7. Presentation av planeringen kring problematisk skolfrånvaro  

Lars Gelander kommer att kalla till ett möte för att ”blåsa liv” i frågan igen. Ex. workshop för att dela 

goda exempel. Fanns en del idéer innan pandemin kom.  

Borås stad har team domino som är ett exempel på hur man kan arbeta med frågan. Allmänna 

barnahusets genomlysning av våld i hemmet där skolfrånvaro var en parameter finns också att tillgå. 

Projekt bedrivs i Skaraborg kring barn med psykisk ohälsa. Vi, verksamheter som möter barn, agerar 

också olika starkt/snabbt på uteblivande/frånvaro. Folktandvården skickar anmälan efter första 

uteblivandet medan ex. habiliteringen agerar efter 3 uteblivanden.  

8. Inga övriga frågor fanns.  

9. Avslut och Nästa möte är den 22 nov digitalt.  

Punkter att ta upp:  

Handlingsplanen för beslut 

Problematisk skolfrånvaro  

Hälsoundersökningar placerade barn – hur långt har vi kommit här?  


