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Rapport från konferensen ”Vårdsamverkan Barn och Unga”
Håkan Sundberg presenterar bakgrund till Vårdsamverkan Fyrbodal Barn
och Unga.
Vårdsamverkan Fyrbodal bygger på en utökad samverkan inom landstinget.
Tidigare samverkade man kring vårdkedjor i första hand olika diagnosgrupper. Numera samverkar man kring gemensamma mål.
I det delregionala politiska samrådsorganet i Vårdsamverkan Fyrbodal finns
både kommun och region representerade. Idag ligger fokus på äldre- och
psykiatrifrågor.
Hur ser samverkan ut när det gäller Barn- och Unga? Det har gjorts en samverkanskarta och den 16 januari 2013 arrangerades ett Rådslag (ca 25st) för
att diskutera formerna för ett Vårdsamverkan Barn- och Unga i Fyrbodal.
Utifrån detta rådslag görs en sammanställning av alla synpunkter för att sedan diskutera hur man går vidare.

Barn- och ungdomsförvaltningen
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida

462 85 Vänersborg

Sundsgatan 29

0521-72 11 04

0521-72 13 70

barnungdom@vanersborg.se

www.vanersborg.se
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Konferensen Psykisk (o)-hälsa – Samhällets barn och Unga”
Kent rapporterar från Konferensen Psykisk ohälsa Samhällets Barn- och
unga. Ca 25 personer frånVänersborg deltog under denna två-dagars konferens. Det var ett gediget program med många olika föreläsningar. Bl a Tor
Wennerberg föreläste om anknytningsteorin. Han har blivit tillfråga om att
delta på seminariedagen den 29 maj.

Familjecentralen Sirius
Nuläge: Inviter från ansvarig i närområdesgruppen (primärvåden) om att ett
avtal ska skrivas under inom kort mellan berörda parter.

Målavstämning – Modellområde
Carianne presenterar en målavstämning när det gäller Modellområdets förbättringsområden. Se bifogat dokument.

Ökad
skolnärvaro

Lätt tillgänglig
information och
vägledning via
hemsida
för unga

Förstärkt hembesök
BVC

Primärvård
för barn och unga
med lindriga
psykiska besvär

Ökad skolnärvaro
Hur ser resultatet ut? Måluppfyllelse. Detta bör vara en stående punkt på
dagordningen.
Området Ökad skolnärvaro har fått stor framgång och många kommuner vill
gärna få information om detta arbete. Frågan är hur mycket tid som ska läggas på att sprida detta arbete? För att dokumentera arbetet sammanställs det
i olika rapporter både på nationell och lokalnivå.
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Förstärkt hembesök BVC
Utgångspunkter för genomförande
2 extra hembesök under första levnadsåret erbjuds föräldrarna till vartannat
barn som föds under 2011.
Genusperspektiv - Aktivt få med båda föräldrar vid val av hembesökstid.
Tidpunkt och innehåll har arbetas fram i arbetsgruppen och bestämt till 4
mån resp 9 mån ålder.
Innehållet speglar både fysiska, hälsomässiga och psykologiska faktorer
Förstärka glädjen över att vara föräldrar.
Ej identifiera ”riskbarn” men ge föräldrar tydlig information om var hjälp
finns att få vid behov.
Frågan kvarstår hur man går vidare?

Ung i Vbg
Hemsida för alla barn och unga som bor i Vänersborg.
Kunskapsförbundet bör kontakta Mattias Fridén för att lägga in relevant
information.

4

Lägesrapport- Psynkprojektet
Hemsida
Jessica visar Samverkan Vänersborgs hemsida som finns under – Kommun
och Politik > Kommunens organisation> Samverkan Vänersborg.
Under Samverkan Vänersborg finns bl a ett kalendarium för VT 2013 samt
deltagarlista. Här finns också alla minnesanteckningar från de olika mötena.
Under denna sida finns även all information om Psynk-projektet och Modellområdet. Sidan är under uppbyggnad.
Jessica presenterar de olika temana som Vänersborgs kommun är delaktiga i
inom Psynk-projektet.
Gemensam ledning och styrning
Inom detta område är Vänersborg delaktig på intensivnivå. Marie
Rahlén och Yngve Berg är temaledare för detta område. En överenskommelse mellan kommunen och projektet ska upprättas som beskriver mål och
aktiviteter inom gemensam ledning och styrning. Regelbundna processledareträffar och nätverksträffar med övriga deltagande kommuner och landsting
planeras.
Skolresultat och psykisk hälsa
Inom detta område är Vänersborg delaktig på intensivnivå och Carianne
Lundvall Karlsson är temaledare för detta område.
Nedanstående områden ingår i temat Skolresultat och psykisk hälsa. Även
inom detta område arrangeras processledarträffar och workshops med deltagande kommuner.

PSYNK i Vänersborg

•
•
•
•
•

Tema Skolresultat och psykisk hälsa ; vad är
på gång? (utgångspunkt i RA-planen)
Ökad närvaro; fortsatt arbete 7-9/gy; Förskolan
och f-6: nya planer from vt-13
Tema Tärnan ; logikmodellen, skapa ”egen”
evidens av framgångsrika insatser
Gränslös matematik ; förskolan tom gymnasiet
Skapande förskola och skola
Tidiga insatser (blåsa liv i Ester o Pinocchio)
Inkludering
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Första linjen
Inom detta tema är Vänersborg delaktiga på grundnivån och har därför inte
tillgång till temaledare.
Regelbundna frukostmöten arrangeras med representanter från Kommunen
(Elevhälsan och Socialförvaltningen) och Regionen (Ungdomsmottagningen, BUP och Vårdcentralerna).

Seminariedag 29 maj
Den 29 maj arrangeras en seminariedag för politiker och tjänstemän på Folkets Hus, Teatern. Inbjudna föreläsare är Ing-Marie Wieselgren, SKL, Fredrik Lindencrona, SKL och Tor Wennerberg, psykolog och författare.
Mer information kommer.

Kommande mötestider vt 2013
27 mars 13.15-16.00
5 juni 13.15-15.30
Antecknat Jessica Lindskog Sultan
Processledare Psynk-projektet

