
 
 

Minnesanteckningar från Uppdragsgrupp Barn- och 
unga 2022-02-28 
Tid:  14,30-16,30 

Plats:  Via Teams  

Omfattning: 1-8 

Närvarande 

Agneta Kettil        (ordförande)  

Marit Eksterner    

Maria Sjöblom Hyllstam    

Jenny Linder  

Lars Gelander  

Lina Ljung Roseke  

Aya Faraj  

Morgan Gustavsson  

Julia Eriksson  

Maria Glemfelt 

Charlotte Bliesener Falkenström   

Ingela Sunneskär (sekreterare)  

 

Frånvarande 
Carina Krans   

Annelie Fischer    
 

1. Mötets öppnande 

Agneta Kettil öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2. Godkännande av dagordning, utse sekreterare  

Dagordningen godkändes. Ingela Sunneskär deltar i gruppen som sekreterare.  

 

3. Referensgrupp fullföljda studier 

Mikael Szanto, Maria Andersson Willner, Ellen Lageholm från 

Kommunalförbundet/ Boråsregionen deltog och presenterar projektet Fullföljda 

studier.  

 

En nätverksgrupp för att fullfölja studier har haft dialog om samarbete. Alla 

kommunalförbunden ska arbeta med detta i delregionala projekt, efter samma mål 

och kommer att jobba tätt ihop. From 2022- 01-01 – 2024- 12-31. Medel om 2,25 

mkr finns. Målgrupp 0-24 år. Man ska bygga upp och sätta fokus på samverkan. 

Jobba hållbart och långsiktigt med stöd och infrastruktur för att fler ska klara 

studierna. Kunskap om detta ska spridas.  

 

- Identifiera behov. Inleder med en förstudie och de har varit ute i alla 

ledningsgrupper och chefsnätverk och har workshops inbokade. Vad görs och 



 
 

vad ska göras framåt. Återkomma till strategiska nätverk. Att till slut knyta 

ihop allt arbete med en handlingsplan och påbörja rekryteringsprocessen.  

- Håller på att anställa två samhällsutvecklare, unga personer som inte fullföljt 

sina studier, ska delta i förstudien. En tanke att de kan skapa en mötesplats, 

för unga. Vad behöver unga för att fullfölja studierna. Hur kan man jobba 

med inkluderande och vara öppen med att änka nytt, tänka om.  

- Gruppen Barn- och unga är referensgrupp, för att få bra inspel och kloka 

tankar. Att kritiskt granska processerna under förstudien.  

- Förväntningar: Upplägget är bra, roligt att följa, försöka lägga krut på det 

proaktiva arbetet. Elevhälsodatabas hur kan den tas med? 

Forskningsanknuten. Skaraborg har jobbat tidigare med detta. Hör med dem 

för uppdatering.  

 

Hur arbeta med Närvårdssamverkan? Tiden gör att vi inte kan ta det idag, vi tar med 

frågorna till nästa möte, frågorna till utskicket för inläsning innan. Kom ihåg den 

psykiska hälsan för ungdomar och BUP- stödet, är en stor elevgrupp med förklaring 

till att man inte når målet.  

 

4. Nära vård-Information och dialog 

Peter Almgren barnläkare, medicinsk rådgivare, Koncernkontoret VG pratar om 

utredningens betänkande.  

 

Uppdraget tvådelat. Förutsättningar för en reform för barn och unga, barnens vård, 

primärvårdsreformen den andra psykisk hälsa. Två direktiv efter 

januariöverenskommelsen, samt uppföljning, tex uppföljning av hälsa. 

Omvärldsförändringar, skolstress samt enskilda möten med vuxna som påverkar och 

samordnad hjälp.  

- Förslag förebyggande hälsobefrämjande insatser och sjukvårdande 

behandlade insatser. Reglerat i olika lagrum och vårdnivåer. Svårt att få en 

sammanhållen vård. Detta skulle leda till ett ramverk. Uppdrag som ger en 

robusthet trots specialistvård och primärvård, för naturligt samspel.  

- En hälsoreform som börjar med barnen. En skyldighet att arbeta med hälsa. 

Det ska förtydligas att hälso- och sjukvården ska arbeta med att främja hälsa. 

Bemyndigande att föreslå att meddela föreskrifter samt nationellt 

hälsovårdsprogram 0-20 år, tex mödravård, barnavård, ungdomsmottagningar 

och elevhälsa.  

- Prövning av ett samlat huvudmannaskap av elevhälsans medicinska insatser 

och primärvårdsaktörer. Renodla för regionen mer än idag. Frågorna behöver 

smältas, man tycker olika, behöver fundera och i betänkandet finns ett antal 

förslag. Fast vårdkontakt ska aktivt tas ställning till, för samordningsproblem. 

Samverkan mellan socialtjänsten, tandvården är några aspekter. Vad finns i 

styrningsfrågor och hur arbetar man lokalt i partnerskap.  

 

Den andra delen som handlar om psykisk hälsa hade samma uppdrag som Anna 

Nergårds utredning om Nära vård.  

- Faktorer som påverkar hälsan och rätt tid i rätt sektor för barns utveckling. 

När ska vården in och vilka andra sektorer ska in och när. Väntetider i 



 
 

utredning är skadliga. Sex steg för bättre stöd åt barn och unga finns i 

förslaget.    

- Hälsoekonomiska analyser är gjorda.  

- Förslag till slutbetänkande lämnad 6 oktober.  

- Följa upp data i hälsodataregister och kvalitetsregister för hälsovårdande 

verksamheter. Det finns även förslag om informationsdelning. Nationell och 

internationell utveckling på hälsodataområdet, med förslag som behöver 

göras nu.  

 

Presentationen bifogas anteckningarna.              

 

5. Dialog gällande SIP 

Maria Glemfelt informerar om SIP.  

På webben på Närvårdssamverkan finns länk till inbjudan som man bara kan koppla 

upp sig på. Alla har inte uppfattat att den länken finns. Maria skickar ut inbjudan i 

Outlook också. Maria behöver personer för Barn och unga som är SIP- samordnare 

för att nå alla. Sprid i olika nätverk. Anneli sprider i skolan och Marit i sina och 

Maria i fristående.  

- Dialog om vad som gäller för rollen som SIP- samordnare för Barn och unga. 

Detta är idag oklart.  

- Kommunalt aktivitetsansvaret, på gång delregionalt eftersom flera ungdomar 

behöver SIP. Vem initierar SIP?  Jo, den som identifierar ska kalla.  

- NSPH gjort en brukarrevision och Maria redovisar sammanställning på nästa 

möte.  

  

Dialog på mötet om att antal SIP ökar och blir bättre. SAMSA- databasen är dåligt 

utvecklad för att få rätt statistik. Man ser inte KVÅ- koder från alla vårdgivare.  

 

6. Presentation av planeringen kring problematisk skolfrånvaro samt 

fullföljda studier 

Lars Gelander och Charlotte B Falkenström informerar om Digital workshop den 16 

maj 13,00-16,00 Save the day. Inbjudan sprids via Styrgruppen samt uppdragsgrupp 

barn och unga.  

 

7. Övrigt? – Tankar från Spridningskonferens 
Filmen finns idag på Närvårdssamverkans hemsida. Den ligger ute i två veckor 

eftersom den inte är textad får den inte ligga ute längre. Vill man ha den, så hör av er 

till Charlotte. Det var en väldigt bra dag. Politiken mycket nöjd. Filmen om Tidiga 

insatser, Mobila akutvårdsläkarteamet och Minimaria finns också och är textade.  

 

Egen spridningskonferens om Barn och unga - Nära vård, är det läge att ha det 

framöver.  

 

Aktivitet i handlingsplan att bjuda in ordförande i respektive ledningsgrupp till 

Uppdragsgruppens möte. Det är utskickat. Alla har inte svarat, påminn gärna.  

 

  



 
 

8. Avslut och nästa möte 
Vi bokar digitalt möte den 11 april. Kl: 14,00-17,00. Referensgruppen Fullföljda 

studier, deltar första timman.  

 


