
 

Protokoll Uppdragsgrupp Barn och Unga 220117 
 

Närvarande: Charlotte Bliesener Falkenström, Agneta Kettil, Ann-Christine Efraimsson, Julia 
Eriksson, Carina Krans, Maria Glemfelt, Annelie Fisher, Lina Ljung Roseke och Jenny Linder 
 
1.  Mötet öppnas  

 
 

2.  Godkännande av dagordning  
 
Jenny Linder skriver protokoll  
 

 

3. Information ifrån pågående grupper  
- Styrgrupp närvård- Charlotte B Falkenström  
Kort möte innan jul. Dragning av projektledare för suicid-de önskar sig broschyr för 
närståendeinfo. Spridningskonferens 4 februari. Inbjudan finns på Närvårdssamverkans 
hemsida. Styrgruppen ställde sig bakom nästa års uppdrag till Uppdragsgrupp barn och 
Unga. 
- Suicidprevention - Ann-Christin Efraimsson  
Ny representant ska utses, vi utser Julia Eriksson. 
Slutrapport för pandemins konsekvenser för barn och unga presenterades.  
Lokal handlingsplan ska finnas i samtliga kommuner inom kort. Alla kommuner ska 
erbjuda de anställda utbildning i första hjälpen.  
- Strategi för hälsa - Lars Gelander och Julia Eriksson  
Inte varit möten sedan vårt sista möte.  
- Nära vård - Lina Ljung Roseke  
Inte varit möte sedan vårt sista möte. 
Mobil verksamhet kommer startas upp inom psykiatrin för barn, ungdomar och vuxna. 
Detta kommer formas i samverkan och grupp för detta har bildats. 
- Regionala barnuppdraget - Lars Gelander  
Lars ej närvarande idag. 
 

 

4.  Möte barn och unga 
Förslag på datum för att träffa ordförandena i de lokala arbetsgrupperna Barn och 
unga- Förslag 11 april. Beslut: 11 april är på påsklovet så det kan vara dumt. 23 maj blir 
bestämt. 
 

 

5.  Dialog gällande SIP  
Hur koordinerar vi våra verksamheter och insatser på bästa sätt för den enskilde? 
Svaret är att genomföra en SIP.  
Fått sammanställning från skolan och habiliteringen, ska inhämtas från IFO också. 
Maria G har bokat in SIP-samordnarträffar den 15/3 och 5/5. 
9/2 och 22/3 utbildningsträffar för BVC-ssk. 
Om fler behöver SIP utbildning får man höra av sig till Maria G. 
Viktigt att komma ihåg barn som anhöriga, behöver de en SIP? 
Avvikelser ska göras i MedControl av samtliga i Närvårdssamverkan. 
Viktigt att vi alla arbetar med SIP. 
 
 

 

6.  Hälsoundersökningar placerade barn- Gemensam rutin  
Uppdrag att ta fram delregional rutin. Deltagare ska rapporteras innan 31 januari. 
Agneta och Charlotte bjuder in till ett första arbetsmöte. BUM vill också ingå- Lina L 
utser representant. Maria G deltar på första mötet. Närhälsan har egen rutin för detta 
som man kan utgå från. Finns även Regional Medicinsk Riktlinje på gång som man 
måste förhålla sig till. 

 



 
 

7.  Presentation av problematisk skolfrånvaro och fullföljda studier 
En fråga till gruppen är om vi ska ha träffen fysiskt eller digitalt? Planerat är att alla 
lokala barn och unga grupper samt vi ska samlas i maj. Föreläsning samt diskussioner. 
Vore bra att ha den fysiskt men säkrare att planerna det digitalt, så vet vi att det blir av. 
Beslut: Vi genomför den digitalt 16 maj på eftermiddagen. 
 

 

8.  Övriga frågor 
Den grupp som har uppdrag att göra förstudie gällande Fullföljda studier vill ha 
Uppdragsgrupp barn och unga som referensgrupp. De behöver i så fall lite tid av våra 
möten. Vi beslutar att vi är det, för att hinna detta börjar mötena lite tidigare de gånger 
agendan är full. Charlotte B ordnar nya kallelser. 
 
 

 

9.  Mötet avslutas. Nästa möte den 28 februari 2022 digitalt- Avboka lokal.   
   

 


