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Handlingsplan 2023 Temagrupp Barn och unga        

Temagrupp barn och ungas mål: Barn och unga ska lyckas i skolan  
Kommun och sjukvård, samverkan i Göteborgsområdets mål är att Utjämna skillnader i hälsa 

enligt Samverkanplanen. För barns och ungas hälsa är fokusområdet: Tidiga samordnade 

insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa prioriterat. 
 

Strategi   

Friskfaktorer i barns och ungdomars närmiljö ska stärkas. Förskola och skola är barnens 

hälsofrämjande arena. Barn och ungdomar ska mötas utifrån ett familjecentrerat arbetssätt. 

Barn, ungdomar och deras föräldrar ska erbjudas förebyggande och tidiga insatser. Insatser 

ska i första hand ske i barnets närmiljö.  

 

Samverkansplattform: 

 
Målgrupp  
Alla barn, ungdomar och deras familjer samt barn och ungdomar med behov av samordnade 

insatser från kommun och region.  

  

Referensgrupp för ökad delaktighet 
Kopplat till Temagrupp Barn och unga finns en referensgrupp bestående av representanter 

från brukarorganisationerna Autism- och Aspergerföreningen, FUB (För barn unga och vuxna 

med utvecklingsstörning) NSPH Västra Götaland (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i 

Västra Götaland), DHR (Delaktighet, handlingskraft rörelsefrihet, tidigare de handikappades 

riksförbund), Barncancerfonden samt barnrättsorganisationerna Maskrosbarn och BRIS 

(Barnens rätt i samhället).  

• Uppdragshandling finns. 

• Representanter inbjuds till temagruppens arrangerade konferenser och seminarier. 

• Representanter erbjuds att ingå i temagruppens arbetsgrupper. 

 

 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/83bd4e74-b087-41e1-8f46-78bd58f1d72b/Samverkansplan%202020-2023%20Kommun%20och%20sjukv%c3%a5rd%20Samverkan%20i%20G%c3%b6teborgsomr%c3%a5det.pdf?a=false&guest=true
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Fokusområde: Tidiga insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa 

BARN OCH UNGA SKA LYCKAS I SKOLAN 

Delmål      Aktivitet   Hur? Uppföljning 

1. Verka för lokalt 

samverkansarbete 

för barns och ungas 

hälsa utifrån ett 

barnrätts-

perspektiv 

 

Information- och 

implementeringsinsatser för 

temagruppens framtagna 

Tillämpningsanvisningar i 

Göteborgsområdet för 

Överenskommelse om 

Samverkan för barns och ungas 

hälsa. 

 

• Temagruppen anordnar spridnings-

konferenser för de som möter barn 

och unga, utifrån de fyra färgkodade 

inriktningarna i Tillämpnings-

anvisningarna.  

• Temagruppen förlänger uppdrag för 

delregional samordnare för 

samverkan kring barns och ungas 

hälsa 

• Temagruppen bevakar uppdragen 

utifrån lagen om 

hälsoundersökningar för barn 

placerade i samhällsvård, för lokal 

implementering. 

 

• Utvärdering efter 

konferenserna. 

• Temagruppen tar del 

av NOSAMs 

årsrapport. 

 

 Temagruppen verkar för att 

införa IT-verktygen SAMSA för 

SIP i SAMSA för samtliga 

verksamheter, samt 

MedControlPro (MCP) för 

avvikelser i samverkan.  

 

• Dialog om införandet av SAMSA och 

MCP förs på varje temagruppsmöte 

under den stående punkten om 

Överenskommelse om samverkan 

för barns och ungas hälsa.  

 

 Implementering av nya 

riktlinjen för SIP gällande 

målgruppen barn och unga sker 

enligt Implementeringsplan SIP 

som verktyg i samverkan i 

Göteborgsområdet (uppdaterad 

okt 2022).pdf  

 

• Lokala SIP-utbildare och SIP-

samordnare enligt Implementerings-

planen finns riktat till barn och unga 

• Brukarperspektiv och delaktighet är 

fokus i implementeringen. 

 

• Återkoppling från 

temagruppen 

• Återkoppling från 

delregional SIP-

koordinator 

 Vårdsamverkanstrukturen ska 

göras känd för deltagarna i 

NOSAM, Temagrupp barn och 

unga och lokala samverkans-

grupper för barn och unga 

 

 

 

Vid dialog- och informationstillfällen 

beskrivs sammanhanget inom 

vårdsamverkan.  

www.vardsamverkan.se/goteborgsomra

det 

Temagruppen är 

ambassadörer för 

vårdsamverkans-

strukturen. 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-1294/SURROGATE/Till%c3%a4mpningsanvisningar%20i%20G%c3%b6teborgsomr%c3%a5det%20f%c3%b6r%20%c3%96verenskommelse%20om%20Samverkan%20f%c3%b6r%20barns%20och%20ungas%20h%c3%a4lsa.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-1294/SURROGATE/Till%c3%a4mpningsanvisningar%20i%20G%c3%b6teborgsomr%c3%a5det%20f%c3%b6r%20%c3%96verenskommelse%20om%20Samverkan%20f%c3%b6r%20barns%20och%20ungas%20h%c3%a4lsa.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-1294/SURROGATE/Till%c3%a4mpningsanvisningar%20i%20G%c3%b6teborgsomr%c3%a5det%20f%c3%b6r%20%c3%96verenskommelse%20om%20Samverkan%20f%c3%b6r%20barns%20och%20ungas%20h%c3%a4lsa.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-1294/SURROGATE/Till%c3%a4mpningsanvisningar%20i%20G%c3%b6teborgsomr%c3%a5det%20f%c3%b6r%20%c3%96verenskommelse%20om%20Samverkan%20f%c3%b6r%20barns%20och%20ungas%20h%c3%a4lsa.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-1294/SURROGATE/Till%c3%a4mpningsanvisningar%20i%20G%c3%b6teborgsomr%c3%a5det%20f%c3%b6r%20%c3%96verenskommelse%20om%20Samverkan%20f%c3%b6r%20barns%20och%20ungas%20h%c3%a4lsa.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su8455-443025746-190/native/Implementeringsplan%20SIP%20som%20verktyg%20i%20samverkan%20i%20G%c3%b6teborgsomr%c3%a5det%20(uppdaterad%20okt%202022).pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su8455-443025746-190/native/Implementeringsplan%20SIP%20som%20verktyg%20i%20samverkan%20i%20G%c3%b6teborgsomr%c3%a5det%20(uppdaterad%20okt%202022).pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su8455-443025746-190/native/Implementeringsplan%20SIP%20som%20verktyg%20i%20samverkan%20i%20G%c3%b6teborgsomr%c3%a5det%20(uppdaterad%20okt%202022).pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su8455-443025746-190/native/Implementeringsplan%20SIP%20som%20verktyg%20i%20samverkan%20i%20G%c3%b6teborgsomr%c3%a5det%20(uppdaterad%20okt%202022).pdf
http://www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet
http://www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet
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Fokusområde: Tidiga insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa 

BARN OCH UNGA SKA LYCKAS I SKOLAN 

Delmål      Aktivitet   Hur? Uppföljning 

2. Fokus på barn-

rättsperspektivet 

enligt lagen om 

Barnkonventionen. 

Temagruppen ska verka för att 

samtliga verksamheter och 

samverkansarenor för barns och 

ungas hälsa genomgår 

utbildning i barnkonventionen.  

• Temagruppen ska sprida 

webbutbildning för barnets 

rättigheter * till samtliga 

verksamheter för genomförande. 

• Temagruppen är ambassadörer i alla 

verksamheter, även 

vuxenverksamheter 

• Temagruppen ställer frågan på varje 

möte: hur har mötets aktuella frågor 

gjort skillnad för dem vi är till för? 

 

• Temagruppens 

ledamöter tar med 

och förankrar tema-

gruppens frågor i 

sina verksamheter 

och nätverk.  

 

 Delaktighet enligt barnrätts-

perspektivet ingår i 

Tillämpningsanvisningarna. 

 

Delaktigheten är i fokus vid im-
plementeringsinsatser för SIP barn och 
unga, samt Tillämpningsanvisningarna. 

 

 Uppmärksamma barn som 

anhörig utifrån ett 

barnrättsperspektiv.  

Glöm inte syskon. 

 

• Alla verksamheter som möter barn 

och deras föräldrar behöver känna 

till uppdraget. Läs mer i: 

o Barn som anhöriga i 

Kunskapsguiden  

o Barn som anhöriga i hälso- 

och sjukvården  - med 

stödmaterial 

• Barn som anhörig är en del av 

uppdraget i Temagrupp psykiatris 

satsning på Samsjuklighet -ACT  

• Dialog i referens-

gruppen för brukar-

organisationer 

• Dialog med 

Temagrupp psykiatri 

3. Tidiga insatser i 

samverkan -  

Tidigt identifiera 

och förebygga 

psykisk ohälsa  

Tidiga insatser har eget avsnitt 

kapitel i 

Tillämpningsanvisningar i 

Göteborgsområdet för 

Överenskommelse om 

Samverkan för barns och ungas 

hälsa. 

 

• Arbetet med att utveckla arbetet 
med tidiga insatser ingår i 
implementeringen av SIP för 
barn och unga, och 
Tillämpningsanvisningarna. 

• Tandvården är en viktig part när 
det gäller att uppmärksamma 
tidiga tecken 

 
 

 

 Öka användningen av SIP som 

ett verktyg i arbetet med tidiga 

insatser, även s.k. ”intern-SIP”. 

Fortsätta arbetet enligt  
Implementeringsplan SIP som verktyg i 
samverkan i Göteborgsområdet 
(uppdaterad okt 2022).pdf  

 

https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/barn-och-unga/barn-som-anhoriga/
https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/barn-och-unga/barn-som-anhoriga/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/barn-som-anhoriga/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/barn-som-anhoriga/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/barn-som-anhoriga/
https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/kommun-och-sjukvard---samverkan-i-goteborgsomradet/organisation/psykiatri/temagruppens-arbete/mobila-faltteamet/
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-1294/SURROGATE/Till%c3%a4mpningsanvisningar%20i%20G%c3%b6teborgsomr%c3%a5det%20f%c3%b6r%20%c3%96verenskommelse%20om%20Samverkan%20f%c3%b6r%20barns%20och%20ungas%20h%c3%a4lsa.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-1294/SURROGATE/Till%c3%a4mpningsanvisningar%20i%20G%c3%b6teborgsomr%c3%a5det%20f%c3%b6r%20%c3%96verenskommelse%20om%20Samverkan%20f%c3%b6r%20barns%20och%20ungas%20h%c3%a4lsa.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-1294/SURROGATE/Till%c3%a4mpningsanvisningar%20i%20G%c3%b6teborgsomr%c3%a5det%20f%c3%b6r%20%c3%96verenskommelse%20om%20Samverkan%20f%c3%b6r%20barns%20och%20ungas%20h%c3%a4lsa.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-1294/SURROGATE/Till%c3%a4mpningsanvisningar%20i%20G%c3%b6teborgsomr%c3%a5det%20f%c3%b6r%20%c3%96verenskommelse%20om%20Samverkan%20f%c3%b6r%20barns%20och%20ungas%20h%c3%a4lsa.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-1294/SURROGATE/Till%c3%a4mpningsanvisningar%20i%20G%c3%b6teborgsomr%c3%a5det%20f%c3%b6r%20%c3%96verenskommelse%20om%20Samverkan%20f%c3%b6r%20barns%20och%20ungas%20h%c3%a4lsa.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su8455-443025746-190/native/Implementeringsplan%20SIP%20som%20verktyg%20i%20samverkan%20i%20G%c3%b6teborgsomr%c3%a5det%20(uppdaterad%20okt%202022).pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su8455-443025746-190/native/Implementeringsplan%20SIP%20som%20verktyg%20i%20samverkan%20i%20G%c3%b6teborgsomr%c3%a5det%20(uppdaterad%20okt%202022).pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su8455-443025746-190/native/Implementeringsplan%20SIP%20som%20verktyg%20i%20samverkan%20i%20G%c3%b6teborgsomr%c3%a5det%20(uppdaterad%20okt%202022).pdf
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Fokusområde: Tidiga insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa 

BARN OCH UNGA SKA LYCKAS I SKOLAN 

Delmål      Aktivitet   Hur? Uppföljning 

 Delregionala stimulansmedel för 

psykisk hälsa barn och unga 

riktas mot att främja skol-

närvaro och närvaro i förskolan 

samt spädbarnsverksamheter. 

Temagruppen fördelar medel enligt 

framtagna ansökningsdokument. 

 

Beviljade insatser 

redovisas till 

temagruppen enligt 

ansökningsdokument 

 Den länsgemensamma 

handlingsplanen för 

Suicidpreventions  

sex mål ska integreras i de 

lokala handlingsplanerna. 

• Antalet SIP ska öka i den egna 

verksamheten 

• Öka kunskapen om suicidprevention 

genom att erbjuda utbildnings-

tillfällen till medarbetare och chefer. 

 Utbildningar - Samverkan i 

Göteborgsområdet 

(vardsamverkan.se) 

• Följ Antalet SIP i 

verksamheten. 

• Följ Avvikelser i 

samverkan i 

verksamheten  

• Antal utbildade 

 

* Kurs: Barnkonventionen - från teori till praktik  

 

 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/psykisk-halsa/suicidprevention/
https://www.vardsamverkan.se/omraden/psykisk-halsa/suicidprevention/
https://www.vardsamverkan.se/omraden/psykisk-halsa/suicidprevention/
https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/kommun-och-sjukvard---samverkan-i-goteborgsomradet/omraden-for-samverkan/psykisk-halsa/suicidprevention/utbildningar/
https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/kommun-och-sjukvard---samverkan-i-goteborgsomradet/omraden-for-samverkan/psykisk-halsa/suicidprevention/utbildningar/
https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/kommun-och-sjukvard---samverkan-i-goteborgsomradet/omraden-for-samverkan/psykisk-halsa/suicidprevention/utbildningar/
https://larportalen.vgregion.se/course/view.php?id=75

