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 2016 

 

Protokoll Länsgrupp Barn och unga (LBU) 

 

Datum och tid: 24 november 2016, 9.00-13.00  

 

Plats: Lycksele, Kommunhuset, lokal Politikern 

 

 Deltagare: 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Falck, Västerbottens läns landsting 

Helen Björklund, Västerbottens läns landsting 

Ulf Söderström, Västerbottens läns landsting, ordf 

Helen Alskog, Västerbottens läns landsting 

Per Tidehag, Västerbottens läns landsting 

 

Roland Bång, Vilhelmina kommun  

Ulf Norberg, Vännäs kommun 

Pär Åhdén, Skellefteå kommun  

 

Lisa Högdahl, Skellefteå kommun  

Christina Bergman, Lycksele kommun 

Kajsa From-Rundblad, Umeå kommun 

 

 

Tobias Thomson, Region Västerbotten 
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 Ärende  Anteckningar/överenskommet 

 Föregående protokoll  Lades till handlingarna. 

 Psykisk hälsa  Finns inget underlag på kommunnivå likt det 

övergripande som Landstinget tagit fram. Alla 

kommuner har gjort inmatningen av uppgifterna var 

för sig och det är uppgifter man inte kommer åt. 

 

Diskussion om de små kommunernas möjligheter att 

dra igång arbetet med bland annat strukturerad 

samverkan i kommunerna, begränsade resurser och 

svårigheter att få tag i kompetens. R8-gruppering har 

inlett arbetet med frågan. Ånyo diskussion om 

begreppen, HLT eller strukturerad samverkan. 

 

Diskussion om hur de stora kommunerna kan stötta 

de små kommunerna i arbetet. 

 

Diskussion om stödmaterial, uppföljning i 

kommunerna. 

 

På Landstingssidan finns processtöd, för kommuner 

finns möjlighet att köpa tjänsten från Umeå kommun. 

 

 

Överenskommet 

Länsgrupp Barn och Unga står för begreppet 

strukturerad samverkad.  

 

Tobias tar kontakt med FOU välfärd och aktualiserar 

en översyn av strukturerad samverkan i länet. 

 

Vid kommande möte fokuseras på förebyggande och 

främjande insatser inom området psykisk ohälsa.  



   

Sida 3 av 6 
 

 Spridningsseminarium 2017  David Eberhard spikas till förmiddagen. 

 

Ideer till eftermiddagen: 

-Elsa Dunkels, nätet etc. 

-Avvisningar från kommunerna 

-Suicid (Storuman) 

-Seth Åberg, Stig Bergman (Brå/FRIS) 
-Ideell sektor 

-Back to school, Hikkikomori 

-Ungdomshälsa/ungdomsmottagningar 

-Matchofabriken 

-Fältassistenter 

-Polis 

 

Praktiskt: 

Tobias skickar ut Blänkare för spridning i 

verksamheterna. 

Bra med moderator som inleder och avslutar dagen. 

Information ”teaser” kring varje seminarium under 

eftermiddagen. 

Tobias tar fram ramprogram och bollar med LBU. 

 

 Överenskommelser barn 

placerade i familjehem, 

läkarundersökning och 

bedömning av tandhälsa.  

 Färdigt dokument samt plan för implementering ska 

klubbas på första möte 2017. 

 Info från LÖK, Lycksele Christina Bergman Bordläggs 

 Översyn av överenskommelser 

och dokument på hemsidan 

(RV)  

 150520 Strategisk plan för Barn och Ungas Hälsa 

Ok 

Reviderad ansvarfördelning 2015-09-23 

http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2012/08/150520-Strategisk-plan-för-Barn-och-Ungas-Hälsa.docx
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2012/08/Reviderad-ansvarfördelning-2015-09-23.docx
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Ok 

Överenskommelse-bup-kommunerna-i-vasterbotten-

160212 

Ok 

Vägledande ansvarsfördelning i Västerbottens län. Avser 

insatser till barn och unga som har eller riskerar att 

utveckla psykisk ohälsa och behandlar samverkan mellan 

hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst (2012) 

Påtala revidering. 

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och 

länets kommuner för insatser till personer med psykisk 

funktionsnedsättning (2012) 

Tas bort. 

Handlingsplan enligt Överenskommelse om samarbete 

mellan landstinget och länets kommuner för insatser till 

personer med psykisk funktionsnedsättning (2013) 

Revidering? 

LÄNSGEMENSAM ÖVERENSKOMMELSE OCH 

SAMVERKANSRUTIN; Läkarundersökning i samband 

med att barn placeras i familjehem eller i hem för vård 

eller boende (HVB) 

Revidering pågår. 

LÄNSGEMENSAM ÖVERENSKOMMELSE OCH 

SAMVERKANSRUTIN; Bedömning av tandhälsa i 

http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2012/08/overenskommelse-bup-kommunerna-i-vasterbotten-160212.pdf
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2012/08/overenskommelse-bup-kommunerna-i-vasterbotten-160212.pdf
http://regionvasterbotten.se/utbildning/utbildning-och-kompetensforsorjning/barns-och-ungas-halsa/overenskommelser/attachment/va%cc%88gledande-ansvarsfo%cc%88rdelning-i-va%cc%88sterbottens-la%cc%88n_insatser-till-bou-som-har-eller-riskerar-att-utveckla-psykisk-oha%cc%88lsa_samverkan-mellan-ha%cc%88lso-och-sjukva%cc%8ard-sk/
http://regionvasterbotten.se/utbildning/utbildning-och-kompetensforsorjning/barns-och-ungas-halsa/overenskommelser/attachment/va%cc%88gledande-ansvarsfo%cc%88rdelning-i-va%cc%88sterbottens-la%cc%88n_insatser-till-bou-som-har-eller-riskerar-att-utveckla-psykisk-oha%cc%88lsa_samverkan-mellan-ha%cc%88lso-och-sjukva%cc%8ard-sk/
http://regionvasterbotten.se/utbildning/utbildning-och-kompetensforsorjning/barns-och-ungas-halsa/overenskommelser/attachment/va%cc%88gledande-ansvarsfo%cc%88rdelning-i-va%cc%88sterbottens-la%cc%88n_insatser-till-bou-som-har-eller-riskerar-att-utveckla-psykisk-oha%cc%88lsa_samverkan-mellan-ha%cc%88lso-och-sjukva%cc%8ard-sk/
http://regionvasterbotten.se/utbildning/utbildning-och-kompetensforsorjning/barns-och-ungas-halsa/overenskommelser/attachment/va%cc%88gledande-ansvarsfo%cc%88rdelning-i-va%cc%88sterbottens-la%cc%88n_insatser-till-bou-som-har-eller-riskerar-att-utveckla-psykisk-oha%cc%88lsa_samverkan-mellan-ha%cc%88lso-och-sjukva%cc%8ard-sk/
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2012/08/Överenskommelse.pdf.pdf
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2012/08/Överenskommelse.pdf.pdf
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2012/08/Överenskommelse.pdf.pdf
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2012/08/Psyk-FH-ÖK-Handlingsplan-1306.pdf
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2012/08/Psyk-FH-ÖK-Handlingsplan-1306.pdf
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2012/08/Psyk-FH-ÖK-Handlingsplan-1306.pdf
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2012/08/14RV380-1.pdf
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2012/08/14RV380-1.pdf
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2012/08/14RV380-1.pdf
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2012/08/14RV380-1.pdf
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2012/08/14RV379-1.pdf
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2012/08/14RV379-1.pdf
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samband med att barn placeras i familjehem eller i hem 

för vård eller boende (HVB) 

Revidering pågår. 

Remiss till BUP i Västerbotten_förklaring till remissmall 

Revidering pågår. 

Remissmall till Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten 

Revidering pågår. 

 

Diskussion om Riktlinjer egenvård, kommuner och 

Landsting. Bifogas. 

Överenskommet 
Tobias justerar på hemsidan, kollar frågan om egenvård 

med Länsgruppen. 

 Genomgång av strategisk plan 

och aktivitetsplan för 

Länsgrupp Barn och Unga. 

Arbete med aktivitetsplan 

2017. 

 Reviderad aktivitetsplan bifogas. 

 Sammanträdesdatum 2017 

 

 Spikat 2017:   

6 feb Skellefteå, 9-12 

15 maj Umeå, 9-12 

11 sep, 9-12, Lycksele 

24 nov, 9-12, Umeå 

 

Möjlighet att finnas med via länk ska finnas. 

http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2012/08/14RV379-1.pdf
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2012/08/14RV379-1.pdf
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2012/08/Remiss-till-BUP-i-Västerbotten_förklaring-till-remissmall1.doc
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2012/08/Remissmall-till-Barn-och-ungdomspsykiatri-Västerbotten1.doc
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 Ordförande 2017  Maria Falck valdes till ordförande för 2017. 

 SALUT  Bifogar bildspel från Maria Falck. 

 Elevhälsa Karin Lundström  Kort rapport från mötet med Karin Lundström 

initierat från elevhälsochefer. Frågan som 

diskuterades var psykisk ohälsa bland barn och unga 

och hur samarbetet mellan myndigheter fungerar 

(eller inte fungerar) 

 

Överenskommet 

Tobias bokar ett uppföljningsmöte med Anna 

Wallgren, Bup, Helen Alskog, primärvård samt Kajsa 

From-Rundblad, elevhälsan. 

 


