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1. Mötets öppnande 

Agneta Kettil öppnade mötet. Lars Gelander utsågs till sekreterare. 

 

2. Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna finns publicerade på hemsidan.  

 

3. Information ifrån pågående grupper 

a. Styrgrupp Närvård 

Se bifogade protokoll.  

 

b. Suicidprevention 

Mikael Szanto, projektledare: Projekt snart pågått ett år och planeras 

fortgå ett år till. Inventering och dialog om behov. Aktivitetsplan 

framtagen och insatser startade. Kommunerna har kommit olika långt. 

Nu görs insatser kring kunskapsnivå genom tre utbildningsprogram. Våga 

fråga, mental health first aid (startar med pilotutbildning av instruktörer), 

Youth aware of mental health (YAM), startar liknande med utbildning av 

instruktörer för utbildning på skolor. 

 

Rutin för gemensam händelseanalys vid suicid planeras tas fram för 

användning över organisationsgränser. Sekretess behöver hanteras i 

projektet. Det har tidigare visat sig svårt avseende detta i andra projekt. 

 

c. Strategi för hälsa 

Lars G: 



 
 

Möte i oktober för implementering av handlingsplan fysisk aktivitet. 

Diskuterat om lokala behov och förutsättningar kan inventeras bland 

annat kopplat till de stora socioekonomiska skillnaderna. Utgår från 

Rörelsenyckeln. Brist att det saknas GoFAR projekt med samordnare 

(förutom i Svenljunga). Diskuterat sammanhållen skoldag. Inventering 

sker. Helena Blomqvist, Närhälsans rehab har fått extra medel och viktigt 

att de finns med, vilket Lars G följer upp. 

 

d. Nära Vård 

Lina rapporterar. Se även punkt nedan. 

 

e. Rapport Regionala barnuppdraget 

Lars G sammanfattar: fler utredningar i slutskede eller för 

implementering. Gemensam konklusion att behovet av 

multiprofessionella bedömningar och insatser behöver säkerställas. 

 

4. Handlingsplan 2022 

Planen godkändes 

 

5. Dialog Nära Vård 

Lina: Hur ska uppdragsgruppen förhålla sig till arbetet kring Nära Vård? 

Nära Vård- Peter Almgren ska bjudas in.  

Diskuteras att första steget i uppdragsgruppen, är att lyssna in utredningen. 

 

6. Dialog om SIP och SIP-utbildning 

Efter denna vecka kommer utbildningar ha genomförts i samtliga kommuner. 

Planeras SIP-samordnarnätverk och nätverk med barn och unga. 

Fråga nu om det erbjudits tillräckligt med utbildningar i SIP. Fortfarande 

behöver rutin förstärkas, så att det går att boka mötestider. Också diskussion 

om att BUP redan måste ha patientrelation för att man ska kunna kalla BUP 

till SIP-möten. Även mandat för deltagare i SIP behöver fortsätta säkerställas. 

BUP har tydliggjort att man inte kan delta i fysiska möten och frågan om man 

har mandat att göra detta diskuteras och föreslås stämmas av i förhållande till 

vårdöverenskommelse och politiska beslut. 

Tas upp att det kan upplevas tryggare att delta digitalt istället för i ett rum 

med stort antal professionella. 

Behöver också fortsätta inventera att SIP-samordnare finns i verksamheterna.  

 

7. Hälsoundersökningar placerade barn 

Maria Glemfelt: 

Presenterat för Styrgrupp. Lagt förslag att barn- och unga grupp tar fram 

delregional rutin, så att inte alla kommuner behöver upprätta egna rutiner. 

Beslut togs att tillsätta en arbetsgrupp och förlaget är att Maria Sjöblom 

Hyllstam utifrån att hon i uppdragsgruppen representerar primärvården och 

att det är dem som främst kommer ansvara för hälsoundersökningarna håller i 

gruppen. Förslaget är även att Lina Ljung Roseke är med i gruppen utifrån 

sin roll kopplad till specialistvården. Agneta Kettil ansvarar för att deltagare 



 
 

från kommunernas socialtjänst representeras i gruppen. Förslaget är att två 

representeras från primärvård, en från specialistvård (Lina) och tre 

representanter från kommunernas socialtjänst. Vi tittar på hur arbetet gjordes 

kring rutinen för oro vid väntat barn. Representant från munhälsan bör också 

ingå i gruppen.  

 

RMR är inte klar förrän framåt mars.  

 

8. Presentation av planeringen kring problematisk skolfrånvaro 

Lars G: 

Bestämmer att lokal ska bokas april eller maj. Behöver budgeteras. Kanske 

ha med talare/influenser och ha budget för detta. Lokal borde vara Pulsen och 

Charlotte tillfrågas om detta och om möjlighet att leda mötet. 

Lars skickar underlag om detta område från SIM. 

 

9. Fullföljda studier 

Mikael Szanto: 

Fullföljda studier i Sjuhärad. En av fyra kraftsamlingar regionalt. Sträcker sig 

fyra år, alltså per mandatperiod. Kopplat till RUS (regional 

utvecklingsstrategi). Regionalt nätverk ombildats till samordningsgrupp. Fyra 

prioriteringsområden, samt fyra strategier framtagna.  

Kommunalförbundens roll, hittills ganska lite arbete i detta. Planeras etablera 

kunskapsnoder och ansökningar har gått in förra veckan till RUN för 

basfinansiering för kommunalförbund. Gemensam ingång med lokal 

anpassning för långsiktigt och strategiskt arbete under 3 år. Under våren 

planeras förstudie av vilka utmaningar som finns i delregionen. Skulle kunna 

knytas till workshop ovan. 

 

Kan erbjuda projekt och processtöd till kommuner. NAVET blir 

samverkanspart men även Närvårdssamverkan, och en fråga är vilken roll 

samverkan kan ta? Diskuteras metoden PALS inom Regionhälsan och risken 

för parallella spår. Bestämmer att samverka kring ovanstående workshop. 

Fortsatta dialoger ska hållas.  

 

10. Övrigt 

a. Vad gör vi när verksamheter inte matchar? 

Elevombud i Borås har haft dialog om långa processer, utredningar BUP, 

socialtjänstprocesser. Upplevs som problem i Borås. Diskuterar behovet 

av tidig upptäckt och tidiga insatser. Man har inom BUP klarat att minska 

köer till 6–7 månader men fortfarande risk att det under lång tid är kö för 

utredning. Nu på gång med nya ADHD riktlinjer och hur ska vi hjälpa till 

så att det inte uppstår sekundär ohälsa. 

Inom SIP arbetet har man svårigheter att få erbjudanden från soc. 

Väntetider BUP och tidig uppmärksamhet i skolan. Också där är det 

viktigt att diagnos inte är krav för insats i skolan. Även olika uppdrag 

ställer till problem. Exempelvis görs inte utredningar i Habiliteringen för 



 
 

överföring till särskola. Viktigt med lättillgängliga insatser och insatser i 

miljön med fokus på barnen. 

 

Återkopplas till Charlotte och vidare till styrgrupp. 

 

b. Oro för väntat barn 12 november 

Lina: 

Representanter var med från alla åtta kommuner. Delregionalt och i 

grupper. Implementeringen sker via chefer. Ska följas upp inom 

uppdragsgruppen om ett år. Arbetsgrupp arbetar vidare med uppföljning. 

 

11. Avslut och Nästa möte den 28 februari 2022 

Första mötet är i januari men februari ses vi fysiskt 28/2. Mål att mötet hålles 

i psykiatrins nya byggnad. Jenny Linder bokar lokal.  

 

Övriga möten i vår är den 11/4 och 23/5 och hålls digitalt. 

 

Förslag till höstens mötesdatum: 

29/8, 10/10, 28/11. Samtliga möten är klockan 15-17. 

 


