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Uppföljning av samverkansöverenskommelsen december 2013
mellan barn- och ungdomshälsan och utbildningsförvaltningen.
Bakgrund

SKL-projektet, Modellområde psykisk hälsa barn och unga har under
två års tid arbetat med att kartlägga och identifiera ”flaskhalsar” inom
barn- och ungdomsarenan i Jönköpings kommun och Landstinget i
Jönköpings sjukvårdsområde. Under kartläggnings- och
referensgrupparbetet har framkommit ett ”glapp” i aktörspyramiden.
Det finns inte någon verksamhet i Jönköpings kommun eller landsting
som har i uppdrag att ge stöd och behandling till barn och unga med
lindrig psykiatrisk, psykosocial och/eller psykosomatisk problematik.
Inom första linjen finns flera verksamheter inom landsting och
kommun, men deras uppdrag avseende målgrupp,
behandlingskompetens och andra avgränsningar gör att efterfrågan
kvarstår om en verksamhet som kan arbeta med både barn, unga och
deras familjer och nätverk i samverkan med elevhälsan,
specialistenheterna inom landstinget, socialtjänsten, fritid med flera.
Landstingets barn- och ungdomsenhet omfattar idag barnhälsovård och
barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Verksamhetschefen för
landstingets barn- och ungdomsenhet har fått i uppdrag att upprätta en
tredje verksamhet inom barn och ungdomsenheten som ska bli en ny
psykosocial enhet (namn på verksamheten: barn och ungdomshälsan)
för barn och unga 6 till 18 år (beslut taget i kommunfullmäktige
november 2010 och i landstingsfullmäktige mars 2011).
Under hösten 2011 utformades ett tydligt förslag om organisationen för
den nya barn- och ungdomshälsan. Barn- och ungdomshälsan omfattar
två verksamheter. Landstinget med psykologer, socionom,
sjuksköterska och barnläkare. Socialtjänstens barn och ungdom - råd
och service med socionomer.
Socialstyrelsen utgav 2010 rapporten ”Barn och ungdomar med psykisk
ohälsa - vem tar hand om dem?” I rapporten framkommer av
socialstyrelsens nationella granskning att det finns stora brister i den
icke specialiserade vården för barn och unga med psykisk ohälsa.
Kommunerna Jönköping, Habo och Mullsjö tillsammans med norra
sjukvårdsområdet i Landstinget Jönköpings län, avser med denna
satsning att råda bot på avsaknaden av icke specialiserade insatser för
barn och unga.

Barn och ungdomshälsan startar i projektform

Verksamheten ska präglas av:
- Barnkonventionen
- Tillgänglighet, engagemang och tydlighet
- Proaktiv hållning till samverkan
- Proaktiv hållning till utveckling och forskning
Mål för barn- och ungdomshälsan

Inrätta en verksamhet inom landstingets barn- och ungdomsenhet med
psykologisk och psykosocial kompetens samt tillgång till medicinsk,
dietist- och sjukgymnastkompetens. Barn och ungdomshälsan startar
verksamhet hösten 2012.
Syfte med verksamheten

Barn och unga 6 till 18 år och deras familjer i Jönköping, Habo och
Mullsjö kommuner ska erbjudas tillgängligt råd, stöd och behandling
vid lindrig till medelsvår psykisk, psykosocial och psykosomatisk
ohälsa. Ett tidigt stöd till barn och unga med denna problematik kan
vara avgörande för att undvika accelererande psykisk ohälsa.
Obehandlad psykisk ohälsa ökar risken för långvariga och
svårbehandlade sjukdomssymtom som kan leda till marginalisering i
samhället. Följande tillstånd omfattas av benämningen psykisk ohälsa i
SKL:s kunskapssammanställning: Rätt insatser på rätt nivå för barn
och ungdomar med psykisk ohälsa. Nedan redovisas några av de
tillstånd som ingår i målgruppen för barn- och ungdomshälsan.
- nedstämdhet och lindrig till medelsvår depression
- oro och lindriga till medelsvåra ångesttillstånd
- svårigheter att reglera uppmärksamhet och aktivitetsnivå
- beteendeproblem
- kris
- självskadebeteende
- riskbruk
Dessa tillstånd kan ha olika svårighetsgrad. Den psykosociala enheten är
placerad i aktörspyramidens första linje (mål- och
samverkansdokumentet 2010) vilket innebär att lindrig till medelsvår
psykisk ohälsa (ska behandlas där).
Barn och ungdomshälsans uppdrag

Verksamhetens uppdrag ska vara:
- att erbjuda råd, stöd och behandling till barn och unga 6 till 18 år
- att erbjuda råd, stöd och behandling till barns/ungas föräldrar
- att samverka med barns/ungas skola och andra aktörer som kan
påverka en positiv utveckling för barns/ungas psykiska hälsa
- att erbjuda föräldrautbildningar att motivera, vägleda och stödja
barn/unga och deras föräldrar vid behov av andra aktörers insatser

Metod för samverkan

Barn och ungdomshälsan strävar efter hög tillgänglighet. När ett barns
behov kräver samverkan med skolan ska barn och ungdomshälsan med
föräldrarnas samtycke kontakta rektor. Rektor, eller av rektor utsedd
elevhälsopersonal ska inom två veckor medverka i samverkansträff. Vid
samverkansträffen medverkar föräldrar, behandlare från barn
ungdomshälsan, skolans personal samt annan samverkanspart om
barnets behov kräver detta. Elevhälsan har med föräldrars samtycke
möjlighet att remittera till barn- och ungdomshälsan.
Vid samverkansträffen ska barn och ungdomshälsan beskriva sin
bedömning av barnets behov av stöd eller behandling samt hur insatsen
från barn och ungdomshälsan är planerad. Skolans personal beskriver
sitt arbete med barnet i skolan. Om åtgärdsprogram finns, ska detta ingå
som en del i helhetsplaneringen för barnet. Uppföljningsmöten bokas
för behandlingen och planeringen kring barnet. Samverkans- och
uppföljningsträffar dokumenteras. Barn- och ungdomshälsan ansvarar
för att ett gemensamt dokument skapas där samtliga insatser kring
barnet dokumenteras.
Uppföljning av samverkansöverenskommelsen
avseende:
- antal barn remitterade från skolan
- antal barn i samverkan med pedagog och elevhälsan på skolan
- antal barn i samverkan med skolpsykolog och specialpedagog i
specialistteamets samverkansträff inom utsatt tid (två veckor)
- avvikelsehantering (var sker dokumentation av avvikelser)
- synpunkter på rutinerna för samverkan
- behövs rutinerna förbättras? Hur?
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