Länsgemensam ledning i samverkan
Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

Handlingsplan Samordnande grupp Barn och Unga

Syfte
Barn och unga i Kalmar län ska, oavsett ålder, känna trygghet och ska utifrån sina behov få
hjälp och stöd till egenvård eller ta del av vård och omsorg av hög kvalitet från skola,
socialtjänst och hälso-och sjukvården.

Mål
Förbättrad hälsa för barn och unga i Kalmar län

Målgrupp
Barn och unga i Kalmar län

Ansvarig för dokumentet
Utvecklingsledare för samordnande grupp barn och unga

Revideras och följs upp
Följer Regionalt styrdokument 2019-2020

Beslutsdatum och beslutsinstans
Länsgemensam ledning den 17 maj 2019
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Inledning
Länsgemensam ledning har gett följande uppdrag och inriktning till samordnande gruppen för
barn och unga (LGL 2019):

I Kalmar län ska kommunerna och Region Kalmar län samverka för en förbättrad hälsa för
barn och unga. Barnrättsperspektivet ska genomsyra mål, aktiviteter och annat arbete som är
kopplat till området.
Nationellt har kommuner, landsting och regioner arbetat fram gemensamma mål fram till
2022 genom Strategi för hälsa. Kalmar län ska arbeta efter och följa målen utifrån denna
strategi.
Den nationella handlingsplanen avseende missbruk och beroende för barn och unga 13-29 år
är vägledande för arbetet i Kalmar län.
För att tidigt kunna sätta in insatser ska elevhälsan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården
arbeta tillsammans och förebyggande med att nå föräldrar och upptäcka barn och unga med
ohälsa.
Det ska vara lätt för barn och unga att få kontakt med elevhälsan, socialtjänsten och hälsooch sjukvården när de behöver hjälp och stöd. Som ett led i detta arbete är det viktigt att det
finns familjecentraler och ungdomsmottagningar och att det erbjuds föräldraskapsstöd i hela
länet.
Det ska finnas länsövergripande överenskommelser med praktiska anvisningar till hjälp för
samverkan mellan verksamheterna.
Målgrupp: Barn och unga i Kalmar län

Indikatorer för uppföljning:
Färre 3-åriga barn ska ha karies (kariesfrihet ska öka med minst 2 procentenheter).
Fler elever i årskurs 9 ska vara behöriga till gymnasiet (öka med minst 2 procentenheter).
Minska andelen som har en stillasittande fritid (minska med minst 5 procentenheter).

Ansvarig: Samordnande grupp Barn och unga
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Målgruppen för aktiviteterna i handlingsplanen är barn och unga i Kalmar län. Det kan röra
sig som lite olika åldersgränser och -indelningar. Inom vissa verksamheter är det
artonårsgräns, Ungdomsmottagningen tar emot upp till 25 år, och handlingsplanen för
missbruk och beroende sträcker sig till 29 år.
Barnrätt handlar om att alla barn har rätt till skydd och stöd, och att bli respekterade som
fullvärdiga medborgare. Ungdomspolitiken vill att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor,
få stöd att bli självständiga och ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Gemensamt för
båda är barn och ungdomars rätt att komma till tals i frågor som rör deras liv. I grunden
handlar det här om mänskliga rättigheter: Att alla människor är lika mycket värda oavsett hur
gammal man är (Mucf.se).
Den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar ökar. I enlighet med överenskommelsen "Stöd
till riktade insatser inom området psykisk hälsa” (UPH 2017) gjordes en fördjupad analys
kring barn och unga 2017. Förutom given inriktning ovan så ligger den gemensamma
analysen och handlingsplanen för Barn och ungas psykiska ohälsa (LGL 2018) till grund för
Handlingsplan Samordnande grupp Barn och Unga.
Indikatorer för uppföljning är indikatorer från Strategi för hälsa som identifierats vara av
särskild vikt för arbetet i samordnande gruppen barn och unga. Förbättras barns och ungas
hälsa så syns förbättringar vid mätande av dessa indikatorer. I möjligaste mån är indikatorerna
placerade i direkt anslutning till lämplig aktivitet.
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Aktiviteter
Missbruk och beroende
Barnkonventionen, artikel 33
Konventionsstaterna ska vidta alla
lämpliga åtgärder […]för att skydda
barn från olaglig användning av
narkotika och psykotropa ämnen
såsom dessa definieras i tillämpliga
internationella fördrag och för att
förhindra att barn utnyttjas i den
olagliga framställningen av och
handeln med sådana ämnen.

Mål: Lokal handlingsplan om missbruk och
beroende innehåller åldersgruppen 13-29 år
med fokus på tidig upptäckt, tidiga insatser,
stöd och behandling
Indikator: Antalet aktiviteter som riktas mot
åldersgruppen 13-29 år

Detta uppnås genom följande aktiviteter:
•

Webbsänd konferens om missbruk och beroende, 13-29 år
Tidplan: maj 2019

•

Delaktiga i framtagande av lokal handlingsplan mot missbruk och beroende
Tidplan: september 2019

Överenskommelsen och praktiska anvisningar kring Barn
och ungas hälsa
Barnkonventionen, artikel 24
Konventionsstaterna erkänner
barnets rätt till bästa möjliga hälsa
och tillgång till hälso- och sjukvård
och rehabilitering. Konventionsstaterna ska sträva efter att säkerställa att inget barn berövas sin rätt
att ha tillgång till sådan hälso- och
sjukvård.

Mål: Barn och unga får rätt insats, från rätt
instans, vid rätt tid
Indikatorer:
- Avvikelser och analys av avvikelser
- LUPP och analys av LUPP
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Detta uppnås genom följande aktiviteter:
•

Ta fram praktiska anvisningar till överenskommelsen kring Barn och Ungas hälsa i
Kalmar län
Tidplan: Beslutas på LGL i maj

•

Göra en implementeringsplan för överenskommelsen och de praktiska anvisningarna
kring Barn och Ungas hälsa i Kalmar län
Tidplan: hösten 2019

•

Initialt samordna och stödja de lokala samverkansgrupperna i deras uppdrag utifrån
överenskommelsen
Tidplan: uppstart september 2019, löpande

•

Årligen följa upp hur avvikelserapportering kopplat till överenskommelsen om barns
och ungas hälsa fungerar
Tidplan: mars 2020

Överenskommelse hälso- och munhälsoundersökningar för
placerade barn
Barnkonventionen, artikel 20
Ett barn som tillfälligt eller varaktigt
berövats sin familjemiljö, eller som
för sitt eget bästa inte kan tillåtas
stanna kvar i denna miljö, ska ha rätt
till särskilt skydd och stöd från statens
sida.

Mål: Bedömning om hälso- och
munhälsoundersökning görs vid varje
placering av barn/ungdom
Indikatorer:
- Antal beslut om hälsoundersökning
och munhälsoundersökning motsvarar
antalet placeringar
- Avvikelser och analys av avvikelser

Detta uppnås genom följande aktiviteter:
 Anordna en implementering/inspirationsdag kring vikten av att hälso- och
munhälsoundersökningar genomförs för placerade barn i Kalmar län
Tidplan: april 2019
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 Ta in statistik årligen från Region Kalmar län samt samtliga kommuner
Tidplan: mars 2020
 Årligen följa upp hur avvikelserapportering kopplat till överenskommelsen om hälsooch munhälsoundersökningar för placerade barn fungerar
Tidplan: mars 2020

TSI (Tidiga Samordnade Insatser)
Barnkonventionen, artikel 3
Vid alla åtgärder som rör barn, vare
sig de vidtas av offentliga eller
privata sociala välfärdsinstitutioner,
domstolar, administrativa
myndigheter eller lagstiftande organ,
ska i första hand beaktas vad som
bedöms vara barnets bästa.

Barnkonventionen, artikel 28.1 e
Konventionsstaterna erkänner
barnets rätt till utbildning. I syfte att
gradvis förverkliga denna rätt och på
grundval av lika möjligheter ska de
särskilt vidta åtgärder för att
uppmuntra regelbunden närvaro i
skolan och minska antalet
studieavbrott

Mål: Arbeta fram goda exempel på tidiga samordnade insatser
Indikatorer:
 Fler elever i årskurs 9 ska vara behöriga till gymnasiet (öka med minst 2
procentenheter)1
 Andel med examen från gymnasiet inom 4 år2
 Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS)3
Detta uppnås genom följande aktiviteter:
•

Delta i Socialstyrelsen och Skolverkets nätverk för TSI (Tidiga Samordnade Insatser)
utifrån utvecklingsarbetet: Barn och Ungas hälsa i Kalmar län
Tidplan: löpande

•

Samordna pilotprojekten från Hultsfred, Kalmar och Oskarshamns kommun
Tidplan: Se tidsplan inom TSI

1

Indikator från Strategi för hälsa
Indikator i RUS
3
Indikator i RUS
2
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•

Sprida inhämtade kunskaper/erfarenheter utifrån pilotprojekten till kommunerna och
Region Kalmar län
Tidplan: löpande när resultat finns från pilotprojekten

•

Följa Kommunförbundets projekt Motivation leder till framgång. Det är ett ESFfinansierat projekt som ägs av KFKL. Fokus är metodutveckling för att hitta, hjälpa
och stötta elever som riskerar att inte få fullständiga betyg eller klara av grundskolan
och/eller gymnasiet. I ett av delprojekten handlar om att hitta metoder att stödja
gruppen av unga omsorgsgivare och Nka är en part i arbetet.
Tidplan: mars 2020

Föräldraskapsstöd
Barnkonventionen, artikel 18.2
För att garantera och främja de
rättigheter som anges i denna
konvention ska konventionsstaterna
ge lämpligt stöd till föräldrar och
vårdnadshavare då de fullgör sitt
ansvar för barnets uppfostran och
säkerställa utvecklingen av
institutioner, inrättningar och
tjänster för omvårdnad av barn.

Mål: Region Kalmar län och länets samtliga
kommuner, både var för sig och i samverkan,
erbjuder generellt föräldraskapsstöd under
barnets uppväxt, 0-17 år.
Indikator: Antal kommuner i Kalmar län
som erbjuder generellt föräldraskapsstöd

Detta uppnås genom följande aktiviteter:
 Dialog med kommuner och RKL om behov av och fortsatt stöd för att påbörja arbetet
med generellt föräldraskapsstöd. Tillsammans med länsstyrelsen.
Tidplan: hösten 2019
 Införande av stående punkt om föräldraskapsstöd på dagordningen i de lokala
arbetsgrupperna kopplade till Överenskommelsen om barn och ungas hälsa
Tidplan: löpande
 Samla berörda aktörer inom Familjecentralerna i länet för kartläggning och
erfarenhetsutbyte utifrån föräldrastöd. Tillsammans med länsstyrelsen.
Tidplan: hösten 2019
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Ungdomsmottagningar
Barnkonventionen, artikel 24.1
Konventionsstaterna erkänner barnets
rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång
till hälso- och sjukvård och
rehabilitering.

Mål: Unga i Kalmar län ska erbjudas nära
vård och jämlik tillgänglighet till
ungdomsmottagning.
Indikator: Resursfördelning kopplat till
ungdomsmottagningar i länet.

Detta uppnås genom följande aktiviteter:
 Ta fram länsövergripande förslag till ramavtal gällande ungdomsmottagningarna i
länet
Tidplan: mars 2020

Informationskanaler
Barnkonventionen, artikel 24.2 f
Konventionsstaterna ska sträva efter att
[…] utveckla förebyggande hälso- och
sjukvård, föräldrarådgivning samt
undervisning om och hjälp i
familjeplaneringsfrågor

Mål: Barn, unga och deras föräldrar vet var
man vänder sig när man behöver stöd och
hjälp
Indikator: Avstämning med
brukarrepresentanter, barn och unga

Detta uppnås genom följande aktiviteter:
 Kartlägga befintliga informationskanaler där barn, unga och deras föräldrar söker stöd
och hjälp inom kommunerna och Region Kalmar län
Tidplan: mars 2020
 Ta fram förbättringsförslag utifrån kartläggningen
Tidplan: mars 2020

Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län

10

Tandvård
Barnkonventionen, artikel 24.1
Konventionsstaterna erkänner barnets
rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång
till hälso- och sjukvård och
rehabilitering.

Mål: Samarbete mellan folktandvården och
kommuner kring de små barnens munhälsa
Indikator: Färre 3-åriga barn ska ha karies
(kariesfrihet ska öka med minst 2
procentenheter)4

Detta uppnås genom följande aktiviteter:
•

Stödja dialog mellan kommuner och Folktandvården om behovet av att inkludera
förskolebarn (1-5 år) i Folktandvårdens rutin för Extern verksamhet inom barn- och
ungdomstandvård
Tidplan: hösten 2020

Plan för Fysisk aktivitet – Kom igång
Barnkonventionen, artikel 31
Konventionsstaterna erkänner barnets
rätt till vila och fritid, till lek och
rekreation anpassad till barnets ålder
och rätt att fritt delta i det kulturella
och konstnärliga livet

Mål: Öka fysisk aktivitet och minska
stillasittandet. Främja hälsa genom att
motivera och inspirera barn och unga att hitta
verktyg för sin egen hälsa och prioritera en
hälsosam livsstil.
Indikator: Minska andelen som har en
stillasittande fritid (minska med minst 5
procentenheter).5

Detta uppnås genom följande aktiviteter:

4
5

•

Rörelsesatsningar i skolan, Skolklass i Kalmar och Högsby kommun
Tidplan: vår och höst 2019

•

Kom igång för funktionsnedsatta (särskolorna)
Tidplan: våren2019

•

Världens Barnloppet
Tidplan: hösten 2019

Indikator från Strategi för hälsa
Indikator från Strategi för hälsa
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•

Kom igång- familjecentralen i Torsås
Tidplan: hösten 2019

•

Inspirationsdag om rörelse för kommuner
Tidplan: oktober 2019

Aktiviteter generella samverkansområden
Brukare, patienter och närståendemedverkan i Kalmar län.
Barnkonventionen, artikel 12
Konventionsstaterna ska tillförsäkra
det barn som är i stånd att bilda egna
åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i
alla frågor som rör barnet. Barnets
åsikter ska tillmätas betydelse i
förhållande till barnets ålder och
mognad

Mål: Barn, unga och närstående ska
medverka i planering av arbetet i
samordnande gruppen barn och unga
Indikator: Antal deltagande barn, unga och
närstående som medverkat

Detta uppnås genom följande aktiviteter:
•

I samordnande gruppen barn och unga kommer en föräldrarepresentant att delta.
Tidplan: från hösten 2019

•

Delar av samordnande gruppen träffar referensgrupp barn och unga regelbundet
utifrån olika teman.
Tidplan: tre gånger per år

Habilitering/rehabilitering
Habiliteringen omfattas av
Överenskommelsen om barn och ungas hälsa
i Kalmar län samt av de praktiska
anvisningarna kring barn och ungas psykiska
hälsa i Kalmar län. Se aktiviteter ovan.

Barnkonventionen, artikel 24.1
Konventionsstaterna erkänner barnets
rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång
till hälso- och sjukvård och
rehabilitering.
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Informationsöverföring
Samordnande gruppen barn och unga ser ett
behov av att följa, mäta och utvärdera vår
samordning och samverkan. Det finns
forskning på området som går att applicera
på den samverkan vi bedriver.

Barnkonventionen, artikel 3
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig
de vidtas av offentliga eller privata
sociala välfärdsinstitutioner, domstolar,
administrativa myndigheter eller
lagstiftande organ, ska i första hand
beaktas vad som bedöms vara barnets
bästa.

Mål: Identifiera mätinstrument för ändamålsenlig samverkan
Indikator: Identifierat instrument
Detta uppnås genom följande aktiviteter:
•

Kartlägga och inhämta material kring mätning av samverkan
Tidplan: hösten 2020

Barnrättsarbete tillsammans – för varje barns bästa
Barnkonventionen, artikel 42
Konventionsstaterna åtar sig att genom
lämpliga och aktiva åtgärder göra
konventionens bestämmelser och
principer allmänt kända bland såväl
vuxna som barn.

Mål: Beslutsfattare och medarbetare ska ha
kunskap om barnets rättigheter och barn och
ungas hälsa och levnadsvillkor i Kalmar län
Indikator: Deltagarantal på aktiviteterna
uppdelat i beslutsfattare, medarbetare och
arbetsplats

Detta uppnås genom följande aktiviteter:
• Information om Socialstyrelsens kunskapsstöd Att samtala med barn på LGL:s
presidiekonferens samt föreläsning öppen för personal inom RKL och kommuner
Tidplan: februari och mars 2019
•

Länsövergripande konferens på Barnkonventionens dag.
Tidplan: 20 november 2019 och 2020
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Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Barnkonventionen, artikel 24
Konventionsstaterna erkänner barnets
rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång
till hälso- och sjukvård och
rehabilitering.

Mål: Öka kunskapen hos medarbetare hur
lagen påverkar barn och unga
Indikatorer:
- Deltagarantal på aktiviteterna uppdelat
i beslutsfattare, medarbetare och
arbetsplats
- Avvikelser och analys av avvikelser

Detta uppnås genom följande aktiviteter:
•

Anordna en implementeringsdag med representanter från hälso- och sjukvården och
socialtjänsten om hur lagen påverkar arbetet med och planeringen av utskrivning av
barn och unga
Tidplan: våren 2020

Utveckling och uppföljning
Utveckling av arbetet sker genom regelbundna möten inom samordnande gruppen barn och
unga och genom återkoppling till samordnare, beredningsgrupp, Länsgemensam ledning och
dess presidium.
Indikatorer för uppföljning från Strategi för hälsa, andra indikatorer kopplade till aktiviteterna
i handlingsplanen och överenskommelser stäms av enligt satt tidsplan.

Resurser
Utvecklingsledare Kommunförbundet i Kalmar län
Utvecklingsledare Region Kalmar län
Finansiering av aktiviteterna i handlingsplanen. Se budgetbilaga.

Bilagor
1. Budget samordnande grupp barn och unga 2019-2020
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