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	   	   	   	   	   Dnr:	  11RV0241	  

2013	  
Ärende:	  28-‐39	  

	  
Protokoll	  Länsgrupp	  Barn	  och	  unga	  (LBU)	  	  
5	  september	  2013	  09.30-‐14.00	  i	  Skellefteå	  Stadshuset,	  
Socialkontoret	  2	  vån	  Rum	  212	  ”Briggen”.	  
Rummet	  har	  videokonferensmöjligheter.	  
Briggens	  adress:	  
skelleftea.soc@video.atea.se	  
Ekens	  adress:	  
65711@umearegionen.se	  

	  

Deltagare:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Kerstin	  Lagervall	  	  
Brittinger	  Högberg	  	  
Hans	  Forsberg	  	  
Helen	  Björklund	  
Eva	  Sandgren	  
Ulf	  Norberg	  	  
Jan	  Midlert	  
Per-‐Daniel	  Liljegren	  	  
Ann-‐Christine	  Gradin	  via	  video	  
Pär	  Åhdén	  
	  
Eva	  Eurenius	  
Jenny	  Bark	  
Maine	  Lundberg	  via	  video	  	  
	  
Katarina	  Sjöström,	  sekreterare	  	  
	  

Landstinget	  
Landstinget	  	  
Landstinget	  	  	  
Landstinget	  
Lycksele	  kommun	  
Vännäs	  kommun	  
Skellefteå	  kommun	  
Sorsele	  kommun	  
Umeå	  kommun	  
Skellefteå	  kommun	  
	  
Landstinget	  
Landstinget	  
Socialpsykiatriskt	  
Kunskapscentrum	  
Region	  Västerbotten	  
	  

Ärende/Föredragande	   Noteringar	   Beslut/konsensus	  
28	  Föregående	  
protokoll	  
	  

Föregående	  protokoll	  gicks	  igenom	  och	  lades	  till	  
handlingarna.	  

Föregående	  protokoll	  
gicks	  igenom	  och	  lades	  
till	  handlingarna.	  

29	  Lägesrapport	  Salut	  	   Eva	  Eurenius,	  hälsoutvecklare,	  Folkhälsoenheten,	  VLL	  
medverkade	  på	  mötet	  och	  gav	  en	  lägesrapport	  i	  Salut,	  och	  
berättade	  bl.a.	  om	  forskning	  som	  beskriver	  hur	  Salut-‐
satsningen	  har	  vidmakthållits	  i	  piloterna	  2	  år	  efter	  införandet	  
och	  hur	  spridningen	  av	  satsningen	  har	  tagits	  emot	  hos	  
föräldrar	  och	  personal	  i	  länet.	  	  
Den	  första	  doktoranden	  i	  SALUT	  disputerade	  i	  maj	  2013	  på	  de	  
första	  åldersmodulerna.	  Handlar	  bl.a.	  om	  att	  implementera	  
forskningsresultat	  i	  praktiken	  för	  att	  förbättra	  hälsan	  hos	  
barn	  och	  unga.	  Överlag	  positiv	  respons	  från	  personal,	  ffa	  att	  
man	  upplevde	  att	  man	  hade	  gjort	  arbetet	  till	  sitt	  eget.	  
Föräldrar	  ändrade	  sina	  levnadsvanor	  under	  graviditeten	  för	  
barnets	  hälsa.	  Männen	  behöver	  involveras	  i	  högre	  
utsträckning.	  	  
Förutom	  i	  de	  fyra	  pilotregionerna	  så	  pågår	  utvecklingsarbete	  
med	  Salut	  i	  Storuman	  och	  Norsjö.	  Salut	  skickar	  ut	  erbjudande	  
till	  kommunerna.	  Se	  bifogad	  presentation.	  

Något	  för	  Barnhälsorapporten?	  
ASQ:SE	  -‐	  Barns	  utveckling	  vid	  3	  års	  ålder.	  Frågeformulär	  till	  11	  
hälsocentraler	  i	  länet.	  Positiv	  respons.	  Ambitionen	  är	  att	  
detta	  ska	  bli	  ordinarie	  verksamhet.	  Vägledande	  
samspel/ICDP	  stärkt	  föräldraskap	  och	  det	  psykosociala	  
samspelet.	  	  

Salut	  vill	  gärna	  få	  
tillgång	  till	  LBUs	  
protokoll.	  LBUs	  
ledamöter	  sprider	  
protokoll	  till	  Salut.	  	  
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30	  Lägesrapport:	  
Personuppgiftsbiträdes
avtal	  om	  Hälsosamtalet	  
i	  skolan	  –
Västernorrlandsmodell
en	  ”(EPI-‐barn”)	  

Eva	  Eurenius	  berättade	  att	  SKLs	  jurist	  håller	  på	  att	  ta	  fram	  
förslag	  på	  Personuppgiftsbiträdesavtal	  om	  Hälsosamtalet	  i	  
skolan	  –	  Västernorrlandsmodellen	  ”EPI-‐barn”.	  Tanken	  var	  att	  
detta	  skulle	  vara	  klart	  lagom	  till	  detta	  möte,	  men	  avtalet	  
dröjer.	  Ambitionen	  är	  att	  ha	  ett	  förslag	  framme	  till	  nästa	  
möte	  den	  13	  nov.	  
(Kan	  LBU	  rekommendera	  skolcheferna	  att	  teckna	  avtal	  med	  
VLL	  om	  detta?	  Möjlighet	  att	  skriva	  under	  den	  21-‐22	  
november?)	  	  
Se	  mer:	  http://www.skl.se/psynk/teman_1/battre-‐
skolresultat/elevhalsa/juridik-‐kring-‐elevhalsodata	  
	  

Frågan	  återkommer	  på	  
LBU	  den	  13	  november.	  

31	  Lägesrapport:	  
Behov	  av	  
samverkansrutin-‐	  	  
läkarundersökning	  
av	  barn	  och	  unga	  inför	  
placering	  enligt	  SOL	  
och	  LVU	  

På	  förra	  mötet	  presenterade	  projektledaren	  Margaretha	  
Hägglund:	  ”Behov	  av	  samverkansrutin	  -‐	  	  
Läkarundersökning	  av	  barn	  och	  unga	  inför	  placering	  enligt	  
SOL	  och	  LVU”	  	  
VLL	  har	  tagit	  förslaget	  tillbaka	  till	  den	  egna	  organisationen	  
och	  de	  har	  tillsatt	  en	  grupp	  som	  undersöker	  frågan.	  Det	  
handlar	  bl.a.	  om	  sekretess	  och	  journalfrågor.	  	  

Frågan	  återkommer	  på	  
LBU	  den	  13	  november.	  

32	  Rapport	  från	  PSYNK	  
webbsändning	  den	  30	  
augusti	  

Höst	  kick-‐off	  för	  Psynk	  30	  aug	  2013	  via	  webben,	  vad	  händer	  
under	  hösten	  2013?	  Brittinger	  berättar	  att	  det	  är	  många	  
aktiviteter	  på	  gång;	  ledning	  och	  styrning,	  komplexa	  problem,	  
första	  linjen	  och	  sociala	  investeringar,	  arbetsgivardag	  etc.	  	  

LBU	  sprider	  lämpliga	  
delar	  från	  Psynk,	  genom	  
ex.	  
spridningsseminariet.	  	  

33	  Länsgemensam	  
handlingsplan	  psykiskt	  
funktionshinder	  
+	  Webbaserad	  
information	  

Brittinger	  ger	  en	  lägesrapport.	  
Grundkrav	  1.	  Ök	  psykiskt	  funktionshinder.	  Revidering	  att	  
barnen	  ska	  vara	  med.	  
Grundkrav	  2.	  Webbaserade	  informationen.	  Färdigt	  sista	  
september,	  handlar	  om	  information	  om	  var	  barn	  och	  unga	  
kan	  få	  stöd.	  Arbetet	  pågår	  för	  fullt	  i	  både	  kommunerna	  och	  
landstinget.	  En	  del	  återstår	  att	  lösa,	  men	  på	  det	  stora	  hela	  ser	  
det	  ut	  att	  gå	  ganska	  bra.	  	  
Prestationsmålen:	  	  
VLL:	  Väntetider	  i	  vården	  till	  BUP.	  Ser	  illa	  ut	  även	  i	  år.	  	  
VLL	  och	  kommunerna:	  Antalet	  SIPar	  ser	  ut	  att	  klara	  detta	  mål.	  
(Meningen	  är	  att	  SIPverktyget	  ska	  ligga	  i	  PRATOR.	  Idag	  är	  det	  
många	  varianter	  som	  används)	  
	  
LBU	  konstaterar	  att	  det	  är	  stora	  mängder	  information	  som	  
hanteras	  i	  denna	  fråga	  mellan	  nationell	  och	  regional	  nivå,	  
men	  också	  inomregionalt.	  Vi	  behöver	  ytterligare	  förfina	  och	  
effektivisera	  kommunikationen,	  arbetssättet.	  Vi	  kan	  ex.	  nyttja	  
spridningsseminariet	  under	  våren,	  tillfråga	  länets	  tre	  regioner	  
Skellefteå,	  8-‐kommungruppen,	  Umeregionen	  om	  att	  ta	  
ansvar	  för	  vissa	  delar	  i	  detta	  arbete.	  Arbetet	  är	  en	  utmaning	  
för	  både	  kommuner	  och	  landsting	  och	  då	  speciellt	  de	  mindre	  
kommunerna.	  	  

Katarina,	  Brittinger,	  
Anita,	  David	  och	  Kerstin	  
träffas	  för	  att	  diskutera	  
effektivisering	  av	  
informationsspridning	  
kring	  arbetet	  med	  
överenskommelsen	  om	  
psykisk	  ohälsa.	  	  
	  
	  

34	  
Barnhälsorapporten	  
2015	  

Katarina	  avrapporterar	  om	  tidplanen	  för	  Barnhälsorapporten	  
2015.	  
Vt	  2013	  LBU	  rekommenderar	  kommunerna	  om	  mjuka	  
indikatorer	  i	  elevenkäter,	  och	  ev.	  om	  EPI-‐barn	  
Ht	  2013	  Uppföljning	  med	  folkhälsoråden	  +	  ev.	  enkät	  (om	  det	  
fattas	  underlag)	  
Vt	  2014	  -‐	  Ht	  2014	  Detaljplan/datum	  med	  arbetsgruppen	  
(tänk	  in	  remissrunda)	  
Vt	  2015	  Rapport	  klar	  i	  slutet	  av	  jan,	  presentation	  på	  

Enkäten	  om	  
Barnhälsorapporten	  till	  
länets	  folkhälsoråd	  
skickades	  ut	  innan	  
sommaren.	  Katarina	  
skickar	  ut	  en	  påminnelse	  
om	  att	  besvara	  denna.	  
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spridningsseminarium.	  

35	  Nästa	  möte	  i	  LBU	  
den	  13	  november	  
	  

Punkter	  till	  nästa	  möte	  den	  13	  november?	  	  
(AC	  Konsensus	  sammanträder	  den	  28	  november	  i	  samband	  
med	  Förbundsfullmäktige)	  

• Rutiner	  för	  informationsöverföring	  från	  SKL	  om	  
psykisk	  ohälsa.	  	  

• Hälsoundersökning	  
• HÖK	  och	  SÖK	  information	  
• Spridningsseminarium	  
• Mötesdatum	  2014	  

	  

36	  
Utbildningsprogramm
et:	  Första	  hjälpen	  till	  
psykisk	  hälsa	  -‐	  	  
pilotstudien	  och	  
fortsättningen	  i	  länet	  

Maine	  Lundberg	  på	  Socialpsykiatriskt	  Kunskapscentrum,	  
Region	  Västerbotten	  deltog	  via	  video	  om	  
utbildningsprogrammet:	  Första	  hjälpen	  till	  psykisk	  hälsa	  -‐	  
pilotstudien	  och	  fortsättningen	  i	  länet.	  
Främsta	  dödsorsaken	  bland	  15-‐24	  åringar	  är	  suicid.	  I	  
Västerbottens	  län	  har	  24	  instruktörer	  utbildats	  i	  
suicidprevention.	  Ytterligare	  1200	  personer	  utbildades	  av	  
dessa	  instruktörer	  i	  länet	  (skolan	  prioriterades).	  Nästan	  alla	  
kommuner	  har	  utbildad	  personal	  idag.	  	  Tydlig	  positiv	  
förändring	  hos	  de	  som	  har	  gått	  utbildningen.	  	  Under	  2013	  
erbjuds	  utbildning	  ”Första	  hjälpen	  till	  psykisk	  hälsa/ungdom”	  
14	  instruktörer	  har	  gått	  den	  i	  länet.	  Nu	  kostar	  utbildningen.	  
Intresseförfrågningar	  om	  detta	  kan	  skickas	  till;	  Sö	  Lappland:	  
Egil	  Sjögren	  070-‐606	  32	  21,	  Egil.sjogren@lycksele.se	  
Skellefteå/Norsjö:	  Karin	  Melander	  070-‐534	  35	  63,	  
karin.melander@skelleftea.se,	  Umeåregionen:	  Maine	  
Lundberg	  070-‐586	  46	  25,	  
maine.lundberg@regionvasterbotten.se	  
Det	  finns	  också	  en	  utbildning	  som	  heter	  ”Psykisk	  livräddning”,	  
vilken	  går	  lite	  djupare.	  

	  

37	  Aktivitetsplan	  
2013-‐2014	  

Genomgång	  av	  LBUs	  aktivitetsplan	  för	  2013-‐2014.	  AC	  
Konsensus	  har	  informerats	  om	  denna	  i	  juni	  2013.	  Viktigt	  att	  
systematisk	  sprida	  goda	  exempel	  från	  länet,	  exempelvis	  HÖK	  
och	  SÖK.	  	  

	  

38	  Jan-‐Eric	  Eriksson,	  
läkare	  på	  Barnmedicin	  
har	  undersökt	  
ensamkommande	  
flyktingbarns	  hälsa	  

	  

Jan-‐Eric	  Eriksson,	  läkare	  på	  Barnmedicin	  medverkade	  på	  
mötet	  och	  berättade	  om	  en	  genomlysning	  av	  undersökningar	  
av	  ensamkommande	  flyktingbarns	  hälsa.	  Jan-‐Eric	  konstaterar	  
att	  det	  är	  stor	  variation	  av	  rutinerna.	  Är	  det	  möjligt	  att	  ta	  
fram	  rekommendationer	  om	  vad	  man	  ska	  göra?	  (30%	  av	  
hälsoundersökningar	  blir	  aldrig	  beviljade	  ersättningar,	  
eftersom	  bara	  en	  ersättning	  per	  migrant	  beviljas	  ersättning	  av	  
Migrationsverket)	  
Detta	  har	  Jan-‐Eric	  sett	  i	  genomlysningen	  av	  
hälsoundersökning	  av	  230	  ensamkommande	  flyktingbarn.	  
Hälsoundersökning	  
Har	  man	  tagit	  de	  prover	  som	  är	  rekommenderade?	  Här	  finns	  
det	  utrymme	  för	  förbättringar	  speciellt	  för	  de	  yngre	  barnen.	  
De	  äldre	  barnen	  har	  man	  kollat	  upp	  bättre	  vad	  det	  gäller	  
provtagning.	  
Vaccination.	  	  Man	  är	  dåliga	  på	  att	  designa	  
vaccinationsprogram	  för	  barn	  och	  unga.	  	  
Kontakt	  med	  BVC,	  Skola,	  Tandvård?	  Sämre	  kommunikation	  
mellan	  myndigheterna	  än	  inom	  myndigheten.	  	  

	  

39	  Delgivningar:	   Från	  Annika	  Nordström,	  FoU	  Västerbotten:	   Brittinger	  beställer	  den	  
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-‐	  2	  rapporter	  och	  3	  
konferenser	  från	  
Annika	  Nordström	  på	  
FoU	  Västerbotten	  
bifogas.	  
-‐	  1	  inbjudan	  
Spridningsseminarium	  
från	  Margaretha	  
Hägglund	  på	  FoU	  
Västerbotten	  bifogas	  
-‐	  1	  inbjudan	  från	  SKL	  
om	  värdet	  av	  tidiga	  
och	  samordnade	  
insatser	  bifogas.	  
-‐	  1	  inbjudan	  från	  SKL	  
om	  värdet	  av	  tidiga	  och	  
samordnade	  insatser	  
-‐	  Minnesanteckningar	  
Unga	  i	  Botnia	  bifogas.	  

Socialstyrelsen	  publicerade	  i	  juni	  en	  
kunskapssammanfattning	  rörande	  "Barn	  som	  anhöriga	  -‐	  
konsekvenser	  och	  behov	  när	  föräldrar	  har	  allvarliga	  
svårigheter,	  eller	  avlider".	  Vidare	  har	  Nationellt	  
kompetenscentrum	  anhöriga	  (Nka)	  gett	  ut	  en	  rapport	  från	  ett	  
projekt	  "Barn	  som	  anhöriga".	  	  Båda	  intressanta.	  
Några	  konferensdagar	  på	  gång:	  	  
Den	  14-‐15	  oktober	  arrangeras	  en	  nationell	  konferens	  om	  
"Barn	  som	  anhöriga"	  i	  Uppsala.	  Kostnad	  1600:-‐	  exkl	  moms.	  
Mer	  information	  på	  
http://www.anhoriga.se/barnsomanhoriga	  
Den	  19	  november	  arrangeras	  en	  regional	  konferensdag	  om	  
föräldrastöd	  i	  Umeå	  (avser	  huvudsakligen	  stöd	  till	  föräldrar	  "i	  
allmänhet").	  Det	  är	  Folkhälsoinstitutet	  som	  tagit	  initiativ	  till	  
en	  dag	  i	  varje	  län,	  med	  en	  gemensam	  kärna	  av	  innehåll	  +	  
lokala	  föreläsare.	  Inbjudan	  kommer	  efter	  sommaren.	  
Jag	  passar	  på	  att	  (åter)	  bjuda	  in	  till	  den	  "Glesbygdsdag"	  som	  
Region	  Västerbotten	  arrangerar	  i	  Storuman	  den	  17	  
september.	  Den	  dagen	  har	  fokus	  på	  små	  kommuners	  
förutsättningar	  och	  möjligheter	  att	  uppmärksamma	  barn	  i	  
riskmiljö.	  Bifogar	  inbjudan.	  Anmälan	  kan	  göras	  direkt	  på:	  
Anmälan	  -‐	  Glesbygdsdag	  17	  september	  i	  Storuman	  	  

Från	  Margaretha	  Hägglund	  på	  FoU	  Västerbotten:	  
Spridningsseminarium	  16	  oktober	  2013.	  En	  bra	  start	  i	  livet	  –	  
hur	  kan	  vi	  bidra?	  	  

Konferens	  20	  februari	  2014	  om	  värdet	  av	  tidiga	  och	  
samordnade	  insatser.	  

Katarina,	  BrittInger,	  Stefan	  Nybom	  (Umeå)	  Marie	  Ernestad	  
(FoU)	  deltog	  i	  en	  workshop	  Unga	  i	  Botnia	  i	  april	  2013.	  Se	  
bifogade	  anteckningar.	  

tryckta	  versionen	  av	  en	  
av	  rapporterna	  till	  LBU.	  	  

	  

	  

	  

Brittinger Högberg	   	   	   	   Katarina Sjöström	  

Brittinger	  Högberg	   	   	   	   Katarina	  Sjöström	  
Ordförade	  	   	   	   	   	   Sekreterare/samordnare	  
Länsgrupp	  Barn	  och	  unga	   	   	   	   Länsgrupp	  Barn	  och	  unga	  


