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Mötesanteckningar Samverkansgrupp Barn & unga 2019-10-17
Närvarande:
Tony Johansson, Inger Hannu, Agneta Tibblin, Gro Ims Johansson, Hans Ekenskär, Maria Olsson, Lena
Vestlin, Pia Gustavsson, Ylva Kjellén, Kerstin Brandberg (ersättare för Piotr Wysota), Eva Sellermark,
Robin Ahlm
Processtöd: Angelica Engman, Karin Ahlqvist

Förslag ny ordförande
Hans Ekenskär, Grästorp kommun presenteras för gruppen som tillträdande ordförande från januari
2020.

Ulrika Söderlund och Evelina Stranne från Västra Götalandsregionens kunskapscenter
för psykisk hälsa


Tratten - från första linje till specialistinsatser - hur ska vi tänka kring BoU med psykisk
ohälsa. Högst upp i tratten finns generella insatser som når alla, till exempel Barnhälsovård,
Elevhälsa och Ungdomsmottagningar. Nästa steg är Primärvårdens första linje med Hälsooch sjukvård (204 stycken Vårdcentraler varav 16 med ett utökat uppdrag för Ungas Psykiska
Hälsa, UPH). Längre ner i tratten är specialistnivå - BUP, BUM mfl, hit vänder man sig efter
kontakt med första linjen. Insatser på UPH gör att många individer inte behöver
specialistinsats.



Regional utvecklingsplan för BUP – arbetet pågår med att utveckla verksamheten där man
tidigare ofta haft diagnosglasögon på som ibland lett till diagnosticering istället för rätt
insats, framåt ska de istället arbeta med att göra en bred barnutredning.
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/folkhalsa/kraftsamlingfullfoljda-studier/psykisk-halsa/regionalutvecklingsplanforbarnochungdomspsykiatrin/



Delregionalt uppdrag - Uppdrag från Östra hälso- och sjukvårdsnämnden finns att utreda
förutsättningarna för ett tvärprofessionellt utrednings- och behandlingsteam för att främja
tidig upptäckt och tidiga insatser. Vi inväntar mer information.



Regionalt uppdrag - Sammanhållen vårdprocess för barn och unga med utvecklingsrelaterade
funktionsavvikelser 0-17 år. Kopplat till Barnuppdraget som ingår i regionens
omställningsarbete.



Regional medicinsk riktlinje – arbetet har påbörjats med att ta fram en ny RMR som beskriver
Primärvårdens uppdrag för barn och ungas hälsa.
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Ungas Psykiska Hälsa, UPH - ett projekt som grundar sig i att ohälsan ökar för gruppen BoU.
Primärvården ska vara första linjen och där har UPH-erna fått ett uppdrag att förstärka
insatser och kompetens kring Barn och unga. De arbetar på både individ och gruppnivå
utifrån olika program, tanken är att de ska bygga en modell som är styrd och ser likadan ut
över regionen. UPH-erna ska vara en extra resursförstärkning som bland annat kan erbjuda
utbildningar till all VC-personal, de genomför egna utbildningar, bla Cool-kids för ångest,
självskada, SIP, utvecklingspsykologi, familjestöd ABC mm.
Tanken är stegvis vård – lite till många – mycket till några få. Om barnet är under 9 år erbjuds
vårdnadshavare gruppinsats. Man arbetar med tydliga manualbaserade insatser. Ett flertal
föräldrastödsgrupper riktat till olika svårigheter. Material som används översätts till flera
olika språk. Man erbjuder mycket gruppbehandlingar till både barn och vuxna för att nå fler.
Syftet är också att ge fler barn med lättare psykisk ohälsa hjälp samt vara stöd för andra
Vårdcentraler i frågor som berör BoU. BUP sköter även fortsättningsvis den medicinska
behandlingen. UPH har samma uppdrag som övriga VC i regionen men inga patienter är
listade där, barnet är fortsatt listat på sin Vårdcentral.
I Skaraborg finns två Vårdcentraler med tilläggsuppdrag för Ungas Psykiska Hälsa, det är
Oden i Falköping och Guldvingen i Lidköping. Dit är ALLA barn och unga i Skaraborg
välkomna. Se bifogad PP.

Sara Larsson från Projekt Nära Vård Norra Skaraborg
berättar om det delprojekt kring Vård och stöd för barn och unga (Mobil närvård) som
startat upp i Mariestad, Töreboda och Gullspång.
Målet med projektet är att ta fram förslag till arbetsmodell (samverkansmodeller) för
BoU i behov av insatser från flera olika verksamheter + skapa förutsättningar för att
modellen ska fungera. Resultat – har nu en framtagen arbetsmodell för samverkan med
fokus på samordnare som håller i samverkan tillsammans med ett utsett team.
Arbetsmodell – någon identifierar ett bekymmer, om gruppen bedömer att behov av
stöd finns hänvisar men barnet/ungdomen till stödteamet – i teamet finns
representanter för skola, elevhälsa, socialtjänst och VC (första linjen), kontakt kan
också tas med specialistvård. De stora vinsterna är att man skapat ett fungerande
nätverk samt att man hittat samarbetsformer.
Se bifogad PP samt länk nedan.
https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/skaraborg/projekt/
nara-vard-skaraborg/delprojekt/

Hans Ekenskär presenterar Grästorps arbete med Agera
sköts fram till gruppens första möte 2020
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Uppdragshandling för lokala samverkansgrupper LSG Barn & Unga
(f d Västbusgrupper i respektive kommun)
Nu är uppdragshandlingen för de lokala samverkansgrupperna Barn och Unga klar. Vi har
tidigare inte haft en motsvarande då det lokala arbetet grundat sig på Västbus
överenskommelse och riktlinjer.
Nu är Västbus arbete under revidering och kommer bland annat att utmynna i en ny
överenskommelse för barn och ungas bästa och ”Västbusbegreppet” kommer att tas bort.
Därför var det nödvändigt att utifrån Vårdsamverkanstrukturen ta fram en ny UH för de lokala
samverkansgrupperna.
Det är samverkansgruppen Barn och Unga som ger uppdraget till den lokala samverkan och
uppdragshandlingen är att betrakta som antagen med dagens datum.
Vår samverkansgrupp har nu i uppgift att verka för att UH sprids i våra nätverk lokalt och att
parterna tar ansvar för sin representation. I dagsläget finns utsedda sammankallade/
koordinatorer i varje kommun som processtöden har kontinuerlig kontakt med.
Uppdragshandlingen kommer även spridas till dem.
Ersättare
Gruppen kommer överens om att när man som representant har förhinder kan man skicka en
ersättare. Vi ska också arbeta för möjligheten att delta via Skype (detta är avhängigt vilken
möteslokal som bokas).

Nästa möte 27 november 2019

Vid anteckningarna
Processtöden

www.vardsamverkan.se/skaraborg

