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	   	   	   	   	   Dnr:	  11RV0241	  

	   2014	  
Ärende:	  11-‐23	  

Protokoll	  Länsgrupp	  Barn	  och	  unga	  (LBU)	  
	  
Datum	  och	  tid:	  	  
16	  juni	  2014	  kl.	  13.00-‐16.30	  
Plats:	  	  
Dorotearummet	  på	  Västerbottens	  läns	  landsting	  124334@vll.se	  

	  

	   Deltagare:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Kerstin	  Lagervall,	  Västerbottens	  läns	  landsting	  
Brittinger	  Högberg,	  Västerbottens	  läns	  landsting	  
Helen	  Björklund,	  Västerbottens	  läns	  landsting	  
Håkan	  Larsson,	  Västerbottens	  läns	  landsting	  
Ulf	  Söderström,	  Västerbottens	  läns	  landsting	  
	  
Roland	  Bång,	  Vilhelmina	  kommun	  
Ulf	  Norberg,	  Vännäs	  kommun	  
Pär	  Åhdén,	  Skellefteå	  kommun	  förhinder	  
Anders	  Bergström,	  Skellefteå	  kommun	  förhinder	  
Simon	  Dahlgren,	  Sorsele	  kommun	  förhinder	  
Ann-‐Christine	  Gradin,	  Umeå	  kommun	  förhinder	  
Kajsa	  From-‐Rundblad,	  Umeå	  kommun	  (ers.	  Ann-‐Christine	  Gradin)	  
Adam	  Larsson,	  Skellefteå	  kommun	  (ers.	  Anders	  Bergström)	  
	  
Katarina	  Sjöström,	  Region	  Västerbotten	  
Caroline	  Tellhammar,	  Västerbottens	  läns	  landsting	  
Marie	  Ernestad	  FoU	  Välfärd,	  Region	  Västerbotten	  
Kicki	  Lundmark,	  PS-‐stab	  Västerbottens	  läns	  landsting	  
Jennie	  Vennberg	  Kommunikationsstab	  Västerbottens	  läns	  landsting	  

	   Ärende/Föredragande	   Noteringar	   Beslut/konsensus	  
11	   Föregående	  protokoll	   Flera	  punkter	  återkommer	  på	  dagens	  möte,	  lades	  i	  övrigt	  till	   	  
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handlingarna.	  	   	  
	  

12	   ”Nätverket	  barn	  som	  
närstående"	  och	  
"Stödgruppsverksamhet	  för	  
familj	  och	  sorg”.	  Se	  
bifogade	  underlag.	  	  

Caroline	  Tellhammar,	  Barnkoordinator	  
Lekterapin	  NUS,	  Gunnel	  Lagerqvist,	  Svenska	  kyrkan	  och	  Åse	  
Lindegren,	  Svenska	  kyrkan	  medverkade	  och	  berättade	  om	  
nätverket	  och	  stödgruppsverksamhet.	  	  
”Barn	  som	  närstående”,	  nätverk	  vid	  NUS,	  start	  1996.	  
Handlingsplan	  framtagen	  för	  ”Barn	  som	  närstående”.	  Framtaget	  
material	  för	  verksamheter	  att	  använda.	  Info	  ligger	  på	  
http://www.vll.se.	  ”Att	  möta	  barn	  som	  närstående”,	  ”Barn	  som	  
närstående”.	  	  Litteratursammanställning	  framtagen,	  ”Sorg	  Saknad	  
Sammanhang”.	  Landstingsledningen	  har	  beslutat	  att	  en	  länsgrupp	  
ska	  bildas	  för	  ”Barn	  som	  närstående”,	  2	  personer	  från	  Umeå,	  2	  
personer	  från	  Lycksele,	  2	  personer	  från	  Skellefteå.	  	  
Familj	  och	  sorg	  
VLL,	  kyrkan,	  Umeå	  kommun	  och	  Rädda	  Barnen	  startade	  
stödgrupper	  för	  familj	  i	  sorg	  i	  oktober	  2009.	  Både	  för	  föräldrar	  och	  
barn.	  Tagit	  fram	  ett	  material.	  Vill	  sprida	  detta	  i	  länet.	  	  
Man	  har	  utbildat	  gruppledare.	  Man	  träffas	  9	  ggr	  och	  sedan	  har	  
man	  en	  återträff.	  Man	  kommer	  att	  utvärdera	  verksamheten,	  
psykologiska	  institutionen	  vid	  Umu	  är	  vidtalade	  för	  att	  göra	  detta.	  	  
Man	  har	  också	  ett	  samarbete	  med	  Barncancerföreningen	  med	  
gruppsamtal	  för	  barn	  och	  föräldrar.	  	  

Länsgrupp	  Barn	  och	  unga	  tackar	  för	  
informationen.	  
	  
Mer	  information	  om	  ”Nätverket	  
barn	  som	  närstående"	  och	  
"Stödgruppsverksamhet	  för	  familj	  
och	  sorg	  från	  Caroline	  Tellhammar,	  	  
Gunnel	  Lagerqvist,	  Åse	  Lindegren	  
till	  kommunerna	  kan	  skickas	  via	  
Katarina	  Sjöström	  Region	  
Västerbotten.	  	  
	  

13	   Uppföljning	  av	  
mottagandet	  av	  
ensamkommande	  barn	  

Marie	  Ernestad	  FoU	  Välfärd,	  Region	  Västerbotten	  medverkade	  och	  
berättade	  om	  ett	  projekt	  om	  uppföljning	  av	  mottagandet	  av	  
ensamkommande	  barn.	  (Medel	  från	  Länsstyrelsen	  Västerbotten)	  
Projektet	  har	  både	  ett	  fokus	  på	  organisation	  och	  individnivå.	  
Projektet	  är	  ett	  år	  och	  startar	  hösten	  2014.	  40%	  tjänst	  kommer	  att	  
behövas.	  Jönköping	  har	  tagit	  fram	  en	  modell	  för	  systematisk	  
uppföljning	  av	  mottagandet	  av	  ensamkommande	  barn,	  som	  

Länsgrupp	  Barn	  och	  unga	  tackar	  för	  
informationen.	  
	  
Till	  protokollet	  bifogas	  en	  rapport	  
framtagen	  av	  Länsstyrelsen	  som	  
handlar	  om	  hur	  det	  har	  gått	  för	  
Ensamkommande	  barn	  och	  unga	  
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Västerbotten	  kommer	  att	  använda	  sig	  av.	  Umeå	  kommuns	  LOKE	  är	  
också	  intressant.	  3-‐5	  kommuner	  kommer	  att	  tillfrågas	  att	  delta	  i	  
projektet.	  Marie	  Ernestad	  återkommer	  om	  planering	  kring	  vilka	  det	  
blir.	  Man	  ska	  involvera	  hälso-‐	  och	  sjukvården	  och	  även	  undersöka	  
hur	  det	  går	  för	  barnen,	  sett	  på	  lite	  längre	  sikt.	  Marie	  Ernestad	  
skickar	  en	  rapport	  framtagen	  av	  Länsstyrelsen	  som	  handlar	  om	  hur	  
det	  har	  gått	  för	  Ensamkommande	  barn	  och	  unga	  2006-‐2009.	  	  

2006-‐2009.	  
	  

14	   PRIO-‐satsningen	  	  
Överenskommelser	  SKL-‐	  
staten	  2014	  Psykisk	  ohälsa	  

Reviderad	  handlingsplan	  
Psykisk	  funktionshinder	  

Se	  bifogade	  underlag.	  

Grundkrav	  1	  Revidering	  av	  Psykök	  och	  handlingsplan	  2015,	  Kicki	  
Lundmark,	  PS-‐stab	  VLL	  
Revideringen	  av	  överenskommelsen	  och	  handlingsplanen	  är	  
framförallt	  av	  redaktionell	  karaktär.	  I	  handlingsplanen	  framgår	  
brukarinflytande	  tydligare	  än	  tidigare.	  	  

Beslut	  i	  LSG	  den	  16	  maj:	  
Beslut	  att	  anta	  lokal	  handlingsplan	  tas	  i	  VON,	  HSN,	  NFH	  senast:	  
2014-‐08-‐26	  

(*alternativt	  att	  respektive	  kommun	  meddelar	  vid	  inrapporteringen	  
till	  SKL	  vilket	  datum	  innan	  den	  31	  oktober	  2014,	  som	  beslut	  om	  
handlingsplanen	  ska	  tas	  i	  respektive	  nämnd)	  

Länsgrupp	  Barn	  och	  unga	  ställer	  sig	  bakom	  framtagna	  förslag.	  

Grundkrav	  2	  Revidering	  av	  den	  webbaserade	  informationen,	  
Jennie	  Vennberg	  Kommunikationsstab	  VLL	  
Samma	  krav	  som	  tidigare.	  Nu	  jobbar	  man	  med	  
kvalitetsförbättringar,	  som	  ex.	  åldersindelning	  etc.	  Alla	  kommuner	  
är	  inte	  med.	  Viktigt	  för	  både	  kommun	  och	  landsting	  att	  kontrollera	  
att	  länkarna	  fungerar.	  VLL	  informerar	  kontaktpersonerna	  i	  
kommunerna	  om	  ev.	  förändringar.	  En	  förbättring	  är	  att	  man	  blir	  

Länssamordningsgruppen	  (LSG)	  
har	  tidigare	  skickat	  ut	  förslag	  till	  
revidering	  av	  överenskommelsen	  
och	  handlingsplan	  Psykök	  2015	  till	  
kommunerna	  och	  till	  landstinget.	  	  

AC	  Konsensus	  har	  rekommenderat	  
kommunerna	  att	  anta	  dessa.	  

Länsgrupp	  Barn	  och	  unga	  ställer	  
sig	  bakom	  framtagna	  förslag.	  
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mer	  samstämmig	  i	  länet,	  ex.	  avgöra	  vad	  som	  är	  de	  rätta	  
hänvisningarna.	  	  
1177.se	  har	  fått	  i	  uppdrag	  att	  utforma	  texter	  som	  riktar	  sig	  till	  barn	  
8-‐12	  år.	  Från	  VLL	  kommer	  man	  inte	  att	  förhandsgranska,	  eftersom	  
förändringarna	  är	  så	  pass	  små.	  30	  september	  lämnas	  detta	  till	  
granskning.	  	  
Nationell	  ungdomspanel	  ska	  involveras	  i	  grundkrav	  2.	  

Prestationskrav	  SIP	  	  
Räkna	  SIPar	  med	  BUP,	  +	  psykiatrin	  eftersom	  det	  gäller	  upp	  till	  25	  
år,	  göra	  en	  GAP-‐analys.	  Mäta	  tillgängligheten	  i	  första	  linjen.	  
(Mariehems	  Hälsocentral)	  	  

80%	  av	  befolkningen	  ska	  täckas	  i	  Grundkrav	  1o2	  krävs	  för	  att	  
kommun	  och	  landsting	  ska	  få	  del	  av	  sina	  prestationsmedel.	  

15	   Vårdprogram	  barnfetma	   På	  Länsgrupp	  Barn	  och	  unga	  i	  februari	  berättade	  Sven-‐Arne	  
Silverdahl	  om	  ett	  förslag	  till	  vårdprogram	  kring	  barnfetma	  i	  
Västerbottens	  län	  som	  har	  tagits	  fram	  av	  Umeå	  kommun	  och	  VLL.	  
Syftet	  är	  att	  bringa	  ordning	  och	  reda,	  vad	  ska	  barnhälsovård	  resp.	  
elevhälsa	  göra?	  Handlar	  inte	  om	  överföring	  av	  uppgifter.	  
Ambitionen	  är	  att	  detta	  ska	  gälla	  för	  hela	  länet.	  	  
Beslut	  på	  förra	  Länsgrupp	  Barn	  och	  unga:	  
Vårdprogram	  kring	  barnfetma	  skickas	  ut	  på	  remissrunda	  för	  
synpunkter.	  Kajsa	  Frohm	  Rundblad,	  Umeå	  tar	  detta	  med	  
Elevhälsanätverket	  i	  länet.	  Sven-‐Arne	  Silverdahl	  skickar	  till	  SALUT,	  
Helen	  Björklund	  och	  Ulf	  Söderström	  tar	  detta	  till	  sina	  nätverk.	  
Återkoppling	  på	  dagens	  möte	  i	  Länsgrupp	  Barn	  och	  unga.	  
Elevhälsanätverket	  i	  länet	  har	  träffats	  och	  kommit	  fram	  till	  att	  det	  
bästa	  är	  att	  man	  istället	  hänvisar	  till	  den	  nya	  vägledningen	  för	  
Elevhälsan	  som	  Skolverket	  och	  Socialstyrelsen	  tagit	  fram.	  Där	  finns	  

Adam	  Larsson	  och	  Kajsa	  From-‐
Rundblad	  +	  SALUT	  och	  Sven-‐Arne	  
Silverdahl	  träffas	  för	  att	  diskutera	  
och	  ta	  fram	  ett	  nytt	  förslag	  till	  
Vårdprogram	  barnfetma.	  	  
Återkoppling	  nästa	  möte.	  	  
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Elevhälsans	  uppdrag	  tydligt	  uttryckt.	  
Adam	  Larsson	  och	  Kajsa	  From-‐Rundblad	  +	  SALUT	  och	  Sven-‐Arne	  
Silverdahl	  träffas	  för	  att	  diskutera	  och	  ta	  fram	  ett	  nytt	  förslag	  till	  
Vårdprogram	  barnfetma.	  

16	   Samverkansrutin-‐
läkarundersökning	  av	  barn	  
och	  unga	  inför	  placering	  
enligt	  SOL	  och	  LVU	  +	  
motsvarande	  
överenskommelse	  kring	  
bedömning	  av	  tandhälsa.	  	  
Se	  bifogade	  underlag.	  

Länsgrupp	  Barn	  och	  unga	  rekommenderar	  kommunerna	  i	  
Västerbottens	  län	  och	  Västerbottens	  läns	  landsting	  att	  besluta	  i	  
enlighet	  med	  framtagna	  förslag;	  	  
LÄNSGEMENSAM	  ÖVERENSKOMMELSE	  OCH	  SAMVERKANSRUTIN	  
Bedömning	  av	  tandhälsa	  i	  samband	  med	  att	  barn	  placeras	  i	  
familjehem	  eller	  i	  hem	  för	  vård	  eller	  boende	  (HVB)	  
LÄNSGEMENSAM	  ÖVERENSKOMMELSE	  OCH	  SAMVERKANSRUTIN	  
Läkarundersökning	  i	  samband	  med	  att	  barn	  placeras	  i	  familjehem	  
eller	  i	  hem	  för	  vård	  eller	  boende	  (HVB)	  	  

Gäller	  från	  2014-‐10-‐01	  och	  tills	  vidare.	  	  

Dessa	  läggs	  ut	  på	  Region	  Västerbottens	  hemsida	  då	  underskrifterna	  
är	  insamlade.	  	  

Ang.	  uppföljning:	  Det	  pågår	  ett	  nationellt	  arbete	  via	  SKL	  att	  ta	  fram	  
underlag	  för	  nationell	  uppföljning	  av	  läkarundersökningar	  i	  landets	  
alla	  regioner/län/kommuner.	  
(I	  Sörmland	  har	  man	  beslutat	  att	  följa	  upp	  antal	  beställda	  
läkarundersökningar,	  0-‐5	  år,	  6-‐17	  år	  samt	  vilka	  kommuner	  som	  har	  
beställt.	  Antal	  beställda	  bedömning	  tandhälsa	  på	  motsvarande	  sätt.	  
Dessutom	  antal	  remisser)	  

Länsgrupp	  Barn	  och	  unga	  
rekommenderar	  kommunerna	  i	  
Västerbottens	  län	  och	  
Västerbottens	  läns	  landsting	  att	  
besluta	  i	  enlighet	  med	  framtagna	  
förslag;	  	  
LÄNSGEMENSAM	  
ÖVERENSKOMMELSE	  OCH	  
SAMVERKANSRUTIN	  
Bedömning	  av	  tandhälsa	  i	  samband	  
med	  att	  barn	  placeras	  i	  familjehem	  
eller	  i	  hem	  för	  vård	  eller	  boende	  
(HVB)	  
LÄNSGEMENSAM	  
ÖVERENSKOMMELSE	  OCH	  
SAMVERKANSRUTIN	  
Läkarundersökning	  i	  samband	  med	  
att	  barn	  placeras	  i	  familjehem	  eller	  
i	  hem	  för	  vård	  eller	  boende	  (HVB)	  	  

Gäller	  från	  2014-‐10-‐01	  och	  tills	  
vidare.	  	  

Dessa	  läggs	  ut	  på	  Region	  
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Västerbottens	  hemsida	  då	  
underskrifterna	  är	  insamlade.	  	  

17	   Kartläggning	  av	  olika	  
samverkansplattformar	  
mellan	  kommuner	  och	  
landsting,	  barns	  och	  ungas	  
hälsa	  

Länssamordningsgruppen	  har,	  genom	  Elenor	  Granström	  VLL,	  gjort	  
en	  kartläggning	  av	  olika	  samverkansplattformar	  mellan	  kommuner	  
och	  landstingsverksamheter	  i	  länet,	  i	  uppdraget	  undersöktes	  även	  
samverkansformer	  inom	  området	  barn	  och	  unga	  samt	  hur	  ofta	  
man	  träffas.	  Finns	  behov	  att	  utveckla	  nya	  strukturer	  i	  länet?	  I	  Umeå	  
och	  Skellefteå	  finns	  HÖK	  och	  SÖK.	  
Underlag	  för	  både	  barn	  och	  unga,	  vuxna	  och	  äldre	  har	  skickats	  till	  
socialchefsnätverket	  i	  Region8	  via	  Roland	  Bång	  och	  till	  
skolchefsnätverket	  i	  Region8	  via	  Simon	  Dahlgren.	  Uppföljning	  sker	  
idag	  på	  mötet.	  
Roland	  Bång	  berättade	  att	  man	  diskuterat	  SIP	  i	  Region8.	  Lyckseles	  
arbete	  med	  lokala	  överenskommelser	  om	  SIP	  har	  lett	  till	  kunskap	  
om	  var	  man	  behöver	  samverka	  med	  VLL.	  Resten	  av	  R8-‐
kommunerna	  tar	  del	  av	  Lyckseles	  erfarenheter	  att	  arbeta	  på	  
strukturell	  nivå	  med	  samverkansfrågor,	  så	  att	  det	  inte	  blir	  så	  
personberoende,	  vilket	  ofta	  kan	  vara	  skört.	  

	  

	   Avtal	  Hälsosamtal	  
”Västernorrlandsmodellen
”,	  avrapportering.	  Se	  
bifogade	  anteckningar	  

Nästa	  möte	  i	  nätverket	  av	  elevhälsachefer	  (dit	  medicinskt	  
ledningsansvariga	  också	  kan	  bjudas	  in)	  äger	  rum	  den	  22	  september	  
I	  Norsjö.	  Kajsa	  From-‐Rundblad,	  Umeå	  kontaktar	  Therese	  Berg;	  
Norsjö	  som	  är	  värd	  för	  det	  mötet	  och	  föreslår	  att	  man	  bjuder	  in	  
Jenni	  Bark	  och	  Eva	  Eurenius	  för	  att	  föra	  en	  dialog	  kring	  
Hälsosamtalet	  i	  skolan	  enligt	  Västernorrlandsmodellen.	  
Lägesrapport?	  Hur	  ska	  avtalen	  se	  ut	  mellan	  VLL	  och	  kommunerna?	  	  

Fortsatt	  avrapportering	  på	  
Länsgrupp	  Barn	  och	  unga.	  

18	   Barnhälsorapport	  2015,	  
avrapportering	  

Expertgruppen	  har	  träffats	  under	  våren	  2014	  för	  att	  diskutera	  den	  
kommande	  rapporten.	  Möten	  har	  även	  genomförts	  med	  aktörer	  

Fortsatt	  avrapportering	  på	  
Länsgrupp	  Barn	  och	  unga	  
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som	  ex.	  Länsstyrelsen,	  Länsbiblioteket,	  Umu	  mfl.	  Vi	  kommer	  
troligen	  att	  kunna	  nyttja	  data	  från	  ”Hälsosamtalet	  enligt	  
Västernorrlandsmodellen”.	  
Expertgruppen	  träffas	  igen	  den	  1	  sept	  08.30-‐10.00	  på	  Region	  
Västerbotten	  i	  TALLEN	  för	  att	  "brainstorma"	  kring	  teman	  i	  
rapporten.	  Den	  4	  dec	  09.00-‐12.00	  på	  Region	  Västerbotten	  i	  
TALLEN	  bjuder	  vi	  in	  till	  en	  utökad	  referensgrupp	  för	  att	  resonera	  
kring	  metoddelen	  i	  rapporten.	  Förslagsvis:	  
Samhällsplanering,	  Fritid,	  Skola,	  Socialtjänst,	  Länsstyrelsen;	  
Gabriella	  Stråth,	  Tony	  Boman,	  Solveig	  Petersen,	  Lars	  Lindholm,	  
Folkhälsoråden,	  Salut,	  Eva	  Eurenius,	  Jennie	  Bark,	  Lina	  Tjärnström,	  
Rökfri	  DUO,	  Bris,	  VIF,	  SISU.	  

19	   BUP-‐ök,	  utvärdering	  inför	  
revidering,	  avrapportering.	  
Se	  bifogade	  anteckningar.	  

Tidplan	  och	  riktlinjer	  för	  att	  utvärdera	  BUP-‐överenskommelsen	  
(gäller	  tom	  31	  dec	  2015)	  

• Uppstart	  våren	  2014	  i	  BUP-‐ök-‐gruppen	  
• Genomförande	  av	  utvärderingen	  hösten	  2014	  
• Bearbetning	  av	  inkomna	  synpunkter	  våren	  2015	  
• Länsgrupp	  Barn	  och	  unga	  rekommenderar	  kommuner	  och	  

landsting	  att	  besluta	  i	  enlighet	  med	  underlaget	  i	  början	  av	  
hösten	  2015	  

Nästa	  möte	  
Till	  nästa	  möte	  ska	  gruppens	  medlemmar	  fundera	  på	  förslag	  på	  
innehåll	  på	  frågor	  och	  hur	  man	  ska	  jobba	  i	  respektive	  organisation.	  
Nästa	  möte	  den	  25	  juni	  kl	  .10.00	  på	  Region	  Västerbotten	  i	  EKEN.	  

Fortsatt	  avrapportering	  på	  
Länsgrupp	  Barn	  och	  unga	  

20	   Spridningsseminariet	  2014	   Kunskapsdelen	  bra!	  
I	  diskussionerna	  blir	  det	  mycket	  sagt	  men	  vad	  blir	  gjort?	  	  
Kanske	  ska	  man	  komma	  dit	  med	  ett	  uppdrag?	  Konkreta	  handslag.	  
Kan	  man	  enas	  om	  en	  sak	  man	  SKA	  göra?	  Tips	  att	  följa	  upp	  på	  
hemmaplan	  ganska	  snart	  efter	  seminariet!	  

Att	  tänka	  på	  till	  nästa	  seminarium:	  	  
I	  diskussionerna	  blir	  det	  mycket	  
sagt	  men	  vad	  blir	  gjort?	  	  
Kanske	  ska	  man	  komma	  dit	  med	  
ett	  uppdrag?	  Konkreta	  handslag.	  
Kan	  man	  enas	  om	  en	  sak	  man	  SKA	  
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göra?	  Tips	  att	  följa	  upp	  på	  
hemmaplan	  ganska	  snart	  efter	  
seminariet!	  

21	   Spridningsseminariet	  2015	   Datum	  för	  Spridningsseminariet	  2015	  blir	  den	  25	  mars	  i	  Skellefteå.	  
(Förbundsfullmäktige	  26	  mars	  2015	  i	  Skellefteå)	  

Datum	  för	  Spridningsseminariet	  
2015	  blir	  den	  25	  mars	  i	  Skellefteå.	  

22	   Ändring	  av	  mötesdatum	  i	  
höst	  

Höstens	  första	  möte	  var	  inplanerat	  till	  den	  4	  september.	  Nytt	  
datum	  blir	  den	  25	  september,	  10.00-‐15.00	  i	  Sytertoppen	  på	  
landstingshuset	  i	  Umeå	  videoadress:	  124385@vll.se	  

Nytt	  datum	  25	  september,	  10.00-‐
15.00	  i	  Sytertoppen	  på	  
landstingshuset	  i	  Umeå	  
Videoadress:	  124385@vll.se	  

23	   Höstens	  första	  möte	   • LBU	  är	  styrgrupp	  för	  SALUT.	  På	  höstens	  första	  möte	  den	  25	  
september	  10-‐15	  bjuds	  Jenni	  och	  Eva	  in.	  	  Framtid,	  
lägesrapport.	  Grupperingar,	  gränser.	  Följs	  grundplanen?	  

• Strategisk	  plan	  LBU	  från	  2015	  
• SÖK,	  information	  
• Vårdprogram	  barnfetma	  
• Avtal	  Hälsosamtal	  ”Västernorrlandsmodellen”	  
• Barnhälsorapport	  2015	  
• BUP-‐ök,	  utvärdering	  inför	  revidering	  
• Etc.	  
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