
MINNESANTECKNINGAR	LBU	190520	

Plats: Umeå, Regionhuset lokal Hällnäsrummet 

Tid: 20/5 13.00-14.30 

Länk för deltagande på distans: Videokonferensnummer  124706 alt 124706@video.vll.se 

Frånvarande: Jhonas Nilsson, Marie Blomberg, Lisa Högdahl, Anna Vallgren, Gunilla Larsson 

Ersättare för Eva-Lena Johansson Åsele, Lena Lindgren 

Ärende	 Föredragande	

Logopedutredningar återkoppling 
 
Erika och Lisa har gjort en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsdirektör 
och berörd verksamhetschef. Den skickades in i fredags.  
Skrivelsen biläggs protokollet 

Erika och Lisa 

Processledare HLT region och kommun  
 
Helen delar ett dokument. ”HLT-Hälsa, lärande och trygghet”. 
Strukturerad samverkan; förskola, skola, elevhälsa, socialtjänst, 
familjecentral, hälsocentral. Det har funnits en processledare för 
regionen och en för Umeå kommun. (Nu har dock Umeå kommuns 
processledare fått nytt jobb). 
Skellefteå och inlandet kan få 20% processledare var.  
Vid mötet i november stämmer vi av läget. 

Helen 

Tobaksfri Duo i Umeå 
 
Det behövs en kontaktperson för åk 5 och 6 i Umeå kommun. Viktigt 
att nya skolor har en utsedd kontaktperson och att ny kontaktperson 
utses ifall någon slutar. Erika Holmberg tar med sig det till 
elevhälsoteamen. Namnförslag skickas till Linnea Westberg. 

Ulf  

Egenvård, nulägesrapport 
 
Uppdraget kom ifjol från LSG. Öka kunskap- och kännedom om 
egenvårdsfrågan. Struktur och medvetandegöra. 
Översyn av föreskriften som socialstyrelsen gör. Behov av 
förtydligande av termen ”Egenvård”. 

Sofie Tängman 



Standardiserad utbildning med lättillgängligt utbildningsmaterial.  
Länsgrupp barn och unga tillstyrker att man går vidare med denna 
utbildningsinsats. Tidpunkt som verkar passa är våren 2020. 
Representanterna återkommer till Sofie Tängman i frågan.  
Återkoppling vid novembermötet.  
 
Presentationen biläggs protokollet.  

Drogscreening, skulle enligt minnesanteckningarna återrapporteras 
vid detta möte 
 
Pia processledare i detta. Ska upp till chefsnätverken 21 maj. Frågan 
tas till nästa möte i september.  

Helen 

Samverkan inför placering av HVB barn – revidering dokument – vad 
har hänt? 
 
Vi har inte hört något nytt i frågan. Vi kollar med Maria Clausen 
Edman ifall en arbetsgrupp är under bildande. Under senaste mötet 
(februari) uppmanades man att skicka in namn till en arbetsgrupp.  
Maria kan kontakta Ulf, Helen, Linda L för namn.  

Ulf  

Eventuellt behov av ny representation kommunalt för inlandet. 
 
Vi har ev behov av att tillsätta en ny person från inlandet. Som vi 
förstår det är det upp till den kommunala sidan att lösa till nästa 
möte. Petter återkommer i frågan.   

Petter 

”Barn och unga med sexuell beteendeproblematik – behov av regional 
överenskommelse”.	
 
En skrivelse har inkommit (biläggs protokollet)t. Enhetschefer i 
Skellefteå kommun har lyft ärendet. Under det senaste året har ett 
antal sexualbrott begåtts av unga personer. Ett behov av stödinsatser 
finns, riskbedömning, skydd, krissamtal, behandling.  
Blandade åldrar över och under 15 år. 
Man upplever ett stort behov av en gemensam överenskommelse för 
att hantera denna problematik. Samordning och kompetensutveckling 
inom området.  
Arbetsgrupp? 
 

Linda Larsson 



Linda Larsson får i uppdrag att utse en samordnare för en arbetsgrupp 
som rapporterar till Länsgrupp barn och unga. Arbetsgruppen bör 
bestå av representanter från socialtjänst, Region Västerbotten – barn 
och ungdomspsykiatrin och habiliteringen och att vi tänker ett 
länsperspektiv så att representanter är fördelade från länet. 
Återkoppling om hur långt arbetet kommit vid nästa träff. 
Skrivelsen biläggs protokollet. 
 

Övriga frågor  

SIP 
Det ser olika ut hur Hälsocentralerna i Umeå driver SIP-möten. Det är 
beroende på vem som håller i mötet. Det gör det svårt att förbereda 
vårdnadshavare och barn/ungdom för dessa möten.  
Det finns en modell för SIP på SKL. 
Skulle kunna vara en fråga för hela länet anser Erika.  

Erika Holmberg 

  

Nästa möte 

20/9 09.00-10.30 Folktandvården city, Skellefteå 

Vi siktar på att mötena i fortsättningen blir 1,5 h.  

 

 

	


