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Minnesanteckning
1. Minnesanteckning denna gång av Kay Eriksson
2. Vi hälsar Nina Brag, vårdenhetschef BUP- och Barnmottagning i Sene välkommen till sitt
första möte som representant för Barnmedicin. Vi konstaterar att det skulle vara värdefullt
att även ha med representant för Barnhälsovården i gruppen och kanske kommunens LSS.
3. Utifrån förra mötets minnesanteckning pratar vi en del om den handlingsplan som
diskuteraredes på förra mötet och som är presenterad för Styrgruppen för
närvårdssamverkan och som godtogs där. Handlingsplanen bifogas.
4. Vi pratar en del om de pågående projekt som uppdragsgruppen ursprungligen var med och
tog initiativ till, Mini-Maria och Tidiga insatser för barn med NPF (TuTi). Vi konstaterar bara
att dom rullar på och att vi inte längre har något uppdrag som rör projekten.
5. Handlingsplan:
Under punkten delregionalt stöd till de lokala arbetsgrupperna pratar vi om att vi kommer
att bjuda in representanter för de lokala grupperna till hösten och att ett ämne för den
halvdagen skulle kunna vara: om och hur man arbetar med avvikelser lokalt.
Vi behöver komma överens om förslag på ett datum för halvdagen till hösten. Hör av mig via
mail.
6. Under punkten, nyttjande av externa medel pratar vi om de statliga pengarna som går till
kommunerna för arbete med ungas psykiska hälsa. Man borde kunna göra samordnade
insatser bland annat för kompetensutveckling. Bifogas en redogörelse för summorna till varje
kommun.
7. Vi pratar en del om de prioriteringar man gjort i Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020:
SIP, integrerade insatser för att möta missbruk och suicidpreventivt arbete.

Vi konstaterar att Mini-Maria är en del i det arbetet och att det löper på. Angående
suicidpreventivt arbete är det något man har på agendan ute i kommunerna och man kan
fundera på om det arbetet kan samordnas. Angående SIP verkar det vara så att det på flera
håll pratas om att elevhälsan har visat intresse för SAMSA och att det skulle underlätta
arbetet med SIP. Men vi pratar också om att det ibland är lite otydligt vem, hur och när man
skall kalla till SIP och att vi har olika behov av täta uppföljningar av SIP. Vi konstaterar att vi
behöver få mera rutin på att använda skype.
8. Under punkten i vår handlingsplan som handlar om hemmalösningar pratar vi en del om att
det ändå känns lockande att dyka lite djupare för att se om det finns några möjligheter för
vår grupp att bidra i det arbetet. Vi börjar med att försöka se vilken målgrupp det handlar om
och konstaterar att vi först och främst pratar om två målgrupper.
- barn och unga som är hemmasittare
- barn och unga med komplicerade sociala och psykiska problem som riskerar att hamna i
”dyra” placeringar.
Vi beslutar att till nästa gång göra en omvärldsspaning på vad det finns för goda exempel
nationellt. Kay lovar att spana men behöver på tips från övriga.
Frågan vi ställer oss är:
Vad finns det för goda exempel som skulle kunna ingå i vår hemmaplanslösning?

Ser fram emot att träffa er alla på nästa möte den 20 maj för fortsatt arbete.
Kay Eriksson

