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 2017 
 

Dagordning Länsgrupp Barn och unga (LBU) 
 
Datum och tid: 24 november 2017, 9.00-12.00 
 
Plats: Västerbottensrummet Landstingshuset, Umeå  
(Möjlighet att delta på länk finns.) 

 

 Deltagare: 
 
 

Enl kallelse 
Maria Falck, Västerbottens läns landsting, ordf 
Helen Alskog, Västerbottens läns landsting 
Maria KA Eriksson, Västerbottens läns landsting 
Anna Wallgren, Västerbottens läns landsting  
Gunilla Larsson, Västerbottens läns landsting 
 
Eva-Lena Johansson, Åsele kommun  
Ulf Norberg, Vännäs kommun 
Pär Åhdén, Skellefteå kommun  
 
Lisa Högdahl, Skellefteå kommun 
Marie Blomberg, Malå kommun  
Mikael Rombe, Lycksele kommun 
Erika Holmberg, Umeå kommun 
Petter Lundberg, Region Västerbotten 
 
Lillemor Eriksson föredragande 
Ulrika Granskog, föredragande  
Marine Sturesson föredragande 
 
 
 

 Ärende   
1 Föregående protokoll samt   
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övriga frågor. 
2 Spridningsseminarium 

Skellefteå 2018, datum, plats 
och innehåll.  
 

 Datum, 28 feb 2017, Skellefteå.  

Arbetsgrupp: Petter Lundberg, Pär Åhdén, Lisa 
Högdahl, Tobias Thomson, Maria Falck bildar 
arbetsgrupp. 

Förslag på datum, 28 feb 2017, Skellefteå.  

Medlefors prelbokat. (Scandic kräver dialog lokalt 
för att fungera) 

Förslag på föreläsare; Ingmarie Wieselgren, Åsa 
Ernestam, Malin Gren Landell (klar enl Lisa 
Högdahl). Thomson har kontakten med Malin nu. 

Ideér att jobba vidare med: 

-Nationell utredning om samverkan. 

-Barn och ungas psykiska hälsa. 

-Barn och ungas inflytande (Ungdomsfullmäktige 
Skellefteå ex.) 

-Ungdomshälsa online? 

-Hälsoskolan? (Åsa Hortell) 

-Kristina Viderlund? 

-Tvångsvård lagstiftning? 

-Jämlik tandhälsa? 

-Prevention i grupp, tandvården? 
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-Länet i övrigt? 

-HLT från Åsele? 

-Diskriminering och kränkande behandling 

Arbetsgruppsmöte: 4/12-17, sedan ”Save the date”. 

3 Samverkan vid utskrivning 
 

Information Anna Wallgren 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
2017612-om-samverkan-vid-utskrivning-fran_sfs-
2017-612  

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård (ny lag som  

ersätter betalningsansvarslagen) – vad innebär den i 
praktiken för psykiatrin?  

Vilka förändringar i arbetssätt? 

En flaggning för att det kommer en ny lag. Vad 
behöver man ta fram för nya rutiner, bra om det görs 
under 2018 så att det är klart till 2019. Man kan 
bjuda in någon från staben till nästa LBU-möte för att 
gå igenom vad som krävs framåt. Ett tema kring detta 
vid nästa möte?  

Diskussion kring Prator uppstod.  

4 HLT Information Lillemor Eriksson och Ulrika Granskog 
Bildspel HLT bifogas 



	 	 	

Sida	4	av	5	
	

5 Salut Information Maria Falck 
Bildspel bifogas 

6 Drogscreening  Lisa Högdahl 
 
Känslan är att man inte kommer någon vart, går inte 
att lägga tid på detta. Någon med mandat behöver 
fatta beslut i denna fråga. Provtagning. Utförandet 
ligger hos Landstinget. Vi går inte vidare förrän vi 
har en presentation av Landstinget hur de ska agera i 
frågan. Förhoppningsvis kan det redovisas vid nästa 
möte.  
 

7 BUP- ök Information Nulägesrapport (Petter L) 
 
Bup-ök löper ut 171231.  
 
Första möte genomfört 171026. Nytt datum 171211. 
Arbete görs på hemmaplan vad gäller syftet samt 
respektive kommuns åtaganden i ök. 
 
Arbete pågår. 

8  Länsgemensam analys- och 
handlingsplan för riktade 
insatser gällande psykisk hälsa 

Information Information vid ca 10.30. 
Marine Sturesson informerar 
Bildspel bifogas 
 
Efterföljande diskussion. 

9  Arbetsordning för 
länssamordningsgrupp och 
Länsgrupp barn och unga 

 Informationsärende, Maria Falck 
Bifogar handling 

10 Aktivitetsplan LBU  Genomgång av nuvarande aktivitetsplan och 
förberedelse inför kommande revidering. 
Handling bifogas (Maria F) 
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11 Ordförande LBU  Vid årsskiftet skall ny ordförande tillsättas. Denna 
gång skall det vara en representant för kommunerna.  
Vi ajournerar frågan för tillfället pga lågt 
deltagarantal. Kommunerna tar och genomför en 
intern kommunikation i ordförandefrågan.  

Övrig fråga Sammanträdesdatum 2018 
 

 Spikat 2017:   
6 feb Skellefteå, 9-12 
15 maj Umeå, 9-12 
11 sep, 9-12, Lycksele 
24 nov, 9-12, Umeå 
9 feb, 9-12, Skellefteå 
 
Möjlighet att finnas med via länk ska finnas. 

 


