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√
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√
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√

1. Välkommen – Malin Bomberg, ordförande hälsar välkommen.
2. Föregående anteckningar 2021-01-25
Inga synpunkter, läggs till handlingarna.
3. ÖK Samverkan för barn och ungas hälsa
Inbjudna gäster Jessica Ek, regional samordnare och Madeleine
Nilsson, processledare psykisk hälsa VästKom. Processledare för VGR Ulrika
Söderlund hade inte möjlighet att delta på dagens information.
Samverkan för barns och ungas hälsa är en överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. Den ska främja och
tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan
berörda verksamheter och gäller alla barn och unga till och med 20 år som
behöver samordnade insatser. PP-presentation som bilaga. Vårdsamverkan
hemsida finns mer information.

4. Handlingsplan med aktiviteter 2021
Kommunikationsplanen uppdateras. Genomgång och uppdatering av
handlingsplanen med aktiviteter. Handlingsplanen 2021 kommer att publiceras på
UG Barn och ungas flik på hemsidan.
Kort sammanfattning:
• SIP – Utbildning genomförd för chefer och ledare 3 mars. Den 11 mars var
det utbildning för SIP-samordnare. Diskussion under punkten om utbildning
för rektorer och skolhälsa. Karin och Karolina, delregional SIP samordnare får
planera detta under våren
• Samverkansteam barn & unga – Styrgruppen hade möte idag och ny statistik
ska tas fram för utvärdering av samverkansteamens effekt. Implementering till
ordinarie verksamhet tar sin början nu under 2021
• Avvikelser i samverkan – följs över tid och MedControl Pro används för
registrering
• Implementeringen av Barn och ungas hälsa – arbetet har påbörjats med
Karin Svensson som samordnare
• Delregional rutin Oro för väntat barn – Lerum tittar på en komplettering till
rutinen med kontaktvägar mellan olika parter
• Suicidprevention – Delregional handlingsplan är framtagen och
utbildningsinsatser av instruktörer kommer att ske till hösten 2021
5. Avvikelser i samverkan
Inga avvikelser att lyfta upp på dagens möte.
6. Information till/från Samordningsgruppen
Information utifrån kommunikationsplanen och handlingsplanen
7. Övriga frågor
Barnuppdraget – Västra Götaland har startat ett arbete med att ta fram en
regional utvecklingsplan för barn och ungas hälso- och sjukvård. Syftet är att
komma fram till en god och sammanhållen hälso- och sjukvård för barn och unga.
Lina kontaktar Lars Gelander och frågar om han har möjlighet att berätta och göra
en sammanfattning kring barnuppdraget. Lena bokar in honom till UG möte i april
om han kan delta.
Ordförandeskap i UG till hösten – Malin informerar att hon kommer att avsluta
sin tjänst på Floda vårdcentral och har fått annat uppdrag som områdeschef inom
Folktandvården från 1 juni. Diskussion kring vem som ska ersätta förs och det är
enligt ordning sjukhuset som ska ta över. Inget beslut på dagens möte men
samtliga tar med sig detta till nästa möte i april då beslut måste tas.
Representation i UG – Förslag att Karin Svensson, delregional samordnare för
olika barnfrågor ska delta på UG möten.
Beslut att Karin bjuds in till samtliga möten.

Styrgrupper i förhållande till UG? – Diskussion om hur styrgrupp kring ÖK och
kring Samverkansteam ska i fortsättningen vara formaterad. Samtliga enades om
att en styrgrupp gäller från nu med följande representanter: Ingela, Gunlög, Anne,
Lina, Jenny och Malin, se ovan vad respektive person representerar. Lena gör ny
kallelse i Outlook.
8. Punkter till nästa möte
- Handlingsplanen med aktiviteter ex. frågor kring nätverk SIP-samordnare mm
9. Viktigaste punkterna från dagens möte
- Information av ÖK Samverkan för barn och ungas hälsa
- Handlingsplan med aktiviteter 2021

Vid minnesanteckningen
Lena Arvidsson, processledare

