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Dagordning Länsgrupp Barn och unga (LBU) 
 
Datum och tid: 16 maj 2018, 9.30-12.00 
 
Plats: Landstingshuset, rum Dorotea 

 Närvarande:  
 
 
 

Pär Åhden 
Lisa Högdahl 
Erika Holmberg 
Maria Falck 
Petter Lundberg 
Helen Alskog 
Ulf Norberg 
Erika Holmberg 
Anna Wallgren 
Gunilla Larsson 
 
Via länk 
Sofia Gideonsson 
Eva-Lena Johansson 
 

 Ärende Föredragande Mer info 
1 Föregående protokoll samt övriga 

frågor. 
  

2 Samverkan om riskbruk  Lycksele  Wilhelm Franklin, 
enhetschef IFO Lycksele 

Lycksele kommun 
Huvudfråga: Vem har ansvar för 
drogscreeningen? 
 
Vad ska bli bättre? 
-Tidig upptäckt 
-Tidiga insatser 
-Välinfomerade vårdnadshavare och 
ungdom 
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Förevisning av Flödesanalys Riskbruk 
 
Diskussion 
Frågan om drogscreening har varit upp 
några gånger i detta forum. 
Modellen för detta ser olika ut i olika 
kommuner.  
Vi behöver finna ut vems ansvar det är för 
provtagning? 
Diskussion kring urinprov.  
I Umeå har man “ngången”. 
 
Lycksele kommuns underlag kan vara 
något att gå vidare med anser 
församlingen.  
 
Personer som kan titta på detta: Pär 
Åhden, Sofia Gideonsson och en 
representant från landstinget. Helena 
Alskog kollar med Memeologen. Alskog 
även sammankallande.  
 

3 Logoped Lisa Högdahl Remiss till logoped i Skellefteå kommun 
vid misstanke om språkstörning. 
Väntetiden är dock 2-2,5 år. För tillfället ca 
20 barn/elever i kö.  

En utmaning för fler kommuner enligt 
församlingen.  

Elever på gymnasiet som ska göra 
högskoleprovet behöver ett aktuellt intyg 
för att få tillgång till rätt stöd.  
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14/6 skall en presentation av läget för 
logopedstatus ske enligt Alskog i politiker 
SÖK. . 
 

Till nästa möte: Väntetid för logoped i 
Västerbottens län, återkoppling från 
politiker SÖK 14/6 via Alskog. 

SÖK: Särskild överenskommelse (Umeå) 

HÖK: Huvudöverenskommelse (Ske-å) 

LÖK: Lokal överenskommelse (L-sele) 

4 Egenvårdsutbildning barn och 
unga 

Anna Bergström, strateg VLL 
Anita Helgesson, strateg RV 

Det finns en fastställd överenskommelse 
mellan landstinget och kommunerna i 
Västerbottens län om samverkan i 
samband med bedömning och planering 
av egenvård. Denna överenskommelse 
utgår ifrån Socialstyrelsens föreskrifter 
(SOSFS 2009:6) om bedömningen av om 
en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras 
som egenvård. Länets överenskommelse 
omfattar vårdgivare inom Västerbottens 
läns landsting och länets kommuner. 
Överenskommelsen antogs i 
Länssamordningsgruppen 2016-03-10 och 
gäller tillsvidare. Respektive verksamheter 
ansvarar för att ta fram lokala rutiner för 
implementering av 
länsöverenskommelsen. Huvudmännen 
har identifierat ett behov av utbildning 
inom området. 
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Kommunrepresentanter i 
utbildningsgruppen: Louise Lundholm 
Skellefteå kommun. Samt ytterligare en 
person från kommunerna.  
 
Lisa Högdahl skickar frågan vidare till 
MLA-nätverkets träff 19/5. Förslag att de 
kan utgöra referensgrupp.  

Övrig fråga Sammanträdesdatum 2018 
 

Beslut enligt möte 180209 2018  
Spikat 
9/2 Skellefteå kl 9.30-12.00 
 
spikat 
16/5 Umeå kl 9.30-12.00 
11/9 Lycksele 9.30-12.00 
21/11 Umeå 9.30-12.00 
 
Möjlighet att finnas med via länk ska 
finnas. 

Information (Att ta del av på RV:s hemsida)  Webbplatsen på Region Västerbotten  
Samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård SVU 
https://regionvasterbotten.se/halsa/vard-
och-omsorg/samverkan-vid-utskrivning/  
kortinformation- Filmer, bildspel möjlighet 
att skicka in frågor 

Övr Finns det intresse för att 
Folktandvården kommer ut och 
pratar kost 

Maria Falck Info 
Ulf Söderström via Maria Falck 

 Skolverket och Socialstyrelsen 
inbjuder till nationellt 
utvecklingsarbete 

Maria Falck Info 
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Övr Info riktlinjer (ök) Skola, BUP, 
Primärvård 

Anna Wallgren/Erika 

Holmberg 

Arbete pågår. 

Övr Privat vårdgivare - Nepoteket Anna Wallgren En remiss till Nepoteket ger ett 
betalningsansvar för huvudman. 

Övr Vägar till förbättrad till samordnad Gunilla Larsson Läs och reflektera till nästa möte! 
Se länk: 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer
2017/2017-10-31  
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