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Sammanfattning
Handlingsplan med aktiviteter 2020
Tydliggörande av mål och aktiviteter görs och Lena publicerar den efter justeringar på
hemsidan.
Suicidprevention - BUP har internutbildning och erbjuder en dag med depression och
suicidprevention för alla, går att anmäla sig i Regionkalendern. Finns eventuellt möjlighet att
utbilda 4 personer till instruktörer som kan utbilda och stödja de personer som behöver
ökad kunskap inom området. Eller ska vi utbilda alla (kommun) i grundutbildning i första
hjälpen? Representanterna tar med sig frågan hem och ser över behovet.

Mini-Maria - Det finns en styrgrupp och förslag till uppdrag finns framtaget. Styrgruppen ska
utse representanter till en arbetsgrupp med ingående parter. Karin Svensson blir delregional
samordnare och projektanställd för att utveckla en Mini Maria mottagning. Hon påbörjar
uppdraget 2020-02-01.
SIP – Samordnad individuell plan. Inga fler utbildningar kommer att ges under våren.
Riktlinjen som nu är reviderad kommer snart ut som en tjänstemannaremiss. SIPsamordnare inom skola/elevhälsa håller på att ses över för att det ska bli en tydlig
organisation. Det finns en önskan att ha ett separat nätverk för barn o unga. Vi avvaktar
nätverksträff tills riktlinjen för SIP är beslutad (hösten 2020).

Sammanfattning
Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn
Riktlinjen är ute på remiss. Bra att denna riktlinjen kommer så att det blir tydligare. Det
finns en önskan från Utvecklingsgruppen att ta fram en delregional rutin när riktlinjen är
beslutad. Förhoppningen är att förbättra samverkan kring det ofödda barnet. Hur kan vi
arbeta vidare med frågan? Jenny stämmer av med mödra- barnhälsovården och frågar
hur de arbetar med frågan.

Orosanmälan - Hur fångar vi familjer som inte går till ex. BVC
Vårdnadshavare tackar nej till BVC och medicinska överföringar från elevhälsan. Viktigt
att göra en orosanmälan vid oro eller rådfråga socialtjänsten.

Frågor gruppen ställer sig:
• Varför tackar vårdnadshavare nej till insatser? Rådfråga centrala barnhälsovården om
det finns någon rutin hur exempelvis skolan ska agera.
• Vilka rutiner finns på varje enhet?

