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Anteckningar Barnchefsnätverket GR, 
2022-12-02 

NÄRVARANDE 

Linda Hoffberg, Ale (digitalt) 

Kristina Ullvan, Alingsås 

Linda Dalenius, Härryda 

Anette Bernhardt, Kungsbacka (digitalt) 

Maria Ogenhag, Kungälv 

Annika Hallberg, Lerum (digitalt) 

Svanhild Pehrson, Lerum (digitalt) 

Anneli Kumpula, Mölndal 

Maria Trygg, Mölndal 

Catharina Liljestrand, Mölndal 

Susanne Wessman, Partille 

Katarina Stål, Partille 

Anna-Karin Eglén, Partille  

Johan Magnusson, Partille  

Claes Nilsson, Tjörn 

Anja Hildorsson, Öckerö 

GÖTEBORGSREGIONEN 

Åsa Fritzson, Regional utvecklingsledare barn och unga 

Anna Melke, Forskare FoU i Väst 

GÄSTER 

Anneli Engberg, Kriminalvården 

 

Om nätverket, bild 4-22 

• Kort presentationsrunda 

• Vårens mötestider gås igenom. Marsmötet förlängs för workshop runt 

nätverkets syfte och nytta. En översyn som görs av alla GR:s nätverk. 

• Påminnelse om nätverkets Teamsgrupp och att gemensamma 

dokument ladas upp där. 

• Maria Trygg, ny enhetschef i Mölndal, hälsas välkommen till nätverket. 

• I powerpointpresentationen, bild 12-23, återfinns medlemmarna i 

nätverket med respektive ansvarsområde. Vid behov av korrigeringar: 

mejla asa.fritzson@goteborgsregionen.se 
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Ungdomsövervakning, Anneli Engberg, Kriminalvården, bild 23-44 

• Anneli berättar om ungdomsövervakning. Ny påföljd sedan 1 januari 

2021. 

Tillbakablick på nätverkets år, bild 45-52 

• Åsa sammanfattar nätverkets innehåll, teman och gäster under året. 

• Anna sammanfattar aktiviteter på FoU med koppling till nätverket. 

• Reflektion i rummet runt året och nätverkets innehåll: 

o Bra att få träffas och prata 

o … men också värdefullt att kunna vara med digitalt. Flera har 

”måsten” på fredagar som gör det svårt att åka i väg, men då 

kan de ändå delvis vara med.  

o Bra och intressanta gäster 

o Omvärldsbevakningen är viktig. Känner sig trygg med att har 

man varit med på mötet (eller kollat i efterhand på Teams) så 

har man fått med sig det viktigaste. Hade inte klarat sig utan 

detta! 

o Intressant och bra att FoU i Väst är med så att man är 

uppdaterad och även kan hoppa på projekt. 

o Önskemål: mer plats för t.ex. familjerätt, öppenvård. (Åsa 

återkopplar att förslag på teman är välkomna)  

Information från Socialstyrelsen, bild 53-82 

• Information om nytt samtalsstöd runt kvinnlig könsstympning. 

• Information om Anmälningsstudie för 2021. Rapport laddas upp i 

Teamsgrupp. Socialstyrelsen kommer ge ett webbinarium 25 januari. 

• Socialstyrelsen efterfrågar informanter inför skapandet av ett stöd till 

socialtjänsten gällande gruppen barn med frihetsberövade föräldrar. 

Namn på socialsekreterare skickas till Åsa, som vidarebefordrar. 

• Socialstyrelsen önskar input på viktiga variabler vid dokumentation av 

placerade barns hälsoinformation, inför skapandet av ett IT-stöd. 

Diskussion i grupp. Åsa återkopplar synpunkter till Socialstyrelsen. 

• Socialstyrelsen önskar input på kompetens i HVB-frågor. Diskussion i 

grupp. Åsa återkopplar synpunkter till Socialstyrelsen. 

• Nationella riktlinjer för vård och stöd vid ADHD och autism. Denna 

information finns bara som bilder, diskuterades ej på nätverket. 

Kortare frågor och information, bild 84-88 

• Mölndal har utbildat medarbetare i riskbedömningsverktyget ERASOR. 

För att dessa ska kunna certifieras behöver de tillämpa verktyget på ett 

ärende. Övriga kommuner erbjuds därför kostnadsfri riskbedömning i 

lämpliga ärenden, ungdomar 12-18 år. Kontakt tas med Catharina 
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Liljestrand eller Louise Idestål. Nätverket identifierar nyttan med att 

kommunerna kan använda varandra på detta sätt. 

• Alingsås berättar om studiebesöket från socialministern. 

• Öckerö ber om input runt placeringsalternativ i ett komplicerat 

individärende. 

• VGR har identifierat ett behov av en bättre dokumentationsrutin vid 

oro för väntat barn. Länsgemensam riktlinje laddas upp i Teamsgrupp. 

Diskussion utifrån om IFO Barn och unga delar behovet och om det isf 

finns skäl att skapa en gemensam rutin. 

o Nätverket upplever inget större problem idag. De dokumenterar 

i moderns ärende, om det finns ett sådant. I annat fall sker 

sidodokumentation tills barnet är fött och då tillförs 

dokumentationen ärendet.  

o Nätverket uppfattar att vårdens dokumentation förvaras i MVC-

journal för att sedan överföras till BVC-journal. 

o IT-tjänsten SAMSA är relativt okänd och ej implementerad 

inom Barn och unga inom GR. Borås Stad, mottagningsgrupp 

Barn och unga, använder dock SAMSA för dokumentation av 

samordnad planering för ofött barn. 

 

Kompetensutveckling, bild 89-98 

• För utförare inom öppenvården har upphandling skett av fyra 

metodutbildningar. Ramavtal är nu klart för FFT (prel. kursstart april) 

och Project Support (prel. kursstart ht 2023). PYC ägs av ett 

konsortium som GR ingår i och planering för dessa kurser görs med 

konsortiet. COS-P/Trygghetscirkeln lämnade ej anbud inom tidsfrist, 

arbete pågår med hur vi går vidare.  

• Nyheter från Yrkesresan Barn och unga. En ytterligare kommun har 

gått med i Region Väst-samarbetet: Dals-Ed. Det innebär att alla 

Fyrbodals kommuner är anslutna.  

 

Antecknat av: 

Åsa Fritzson 

Regional utvecklingsledare Barn och unga, Regional projektledare Yrkesresan 

Göteborgsregionen 


