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Överenskommelse Barn och ungas hälsa

2016

mellan Region Kalmar län och kommunerna i Kalmar län
Till överenskommelsen finns praktiska anvisningar.

Syfte
Syftet med överenskommelsen och dess tillhörande praktiska anvisningar är att förtydliga
mål, uppdrag och ansvarsfördelning mellan berörda verksamheter så att de som behöver
flera insatser inte faller mellan de olika ansvarsområdena.

Mål
Barn med behov av insatser från flera verksamheter får dessa behov tillgodosedda.

Målgrupp
Målgruppen för denna överenskommelse är de barn och unga 0 tom 17 år som har behov av
insatser från flera verksamheter.

Ansvarig för dokumentet
Förvaltningschefer inom förskola/skola, socialtjänsten i Kalmar läns kommuner samt inom
Region Kalmar län.

Uppföljning och revidering
Samordnande grupp Barn och unga ansvarar för årlig uppföljning.
Avvikelserapporter lämnas årligen av Informationsöverföringsgruppen till samordnande
grupp Barn och unga.
Eventuell revidering sker av Referensgrupp Barn och unga.
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Hemsida
Dokumentet återfinns på Region Kalmar läns hemsida.

Upprättad och godkänd
Överenskommelsen är upprättad och godkänd av Länsgemensam ledning i samverkan inom
förskola/skola, socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län 201809-14.

Samverkansformer
Samverkan mellan berörda verksamheter sker på tre olika nivåer; länsövergripande regional
nivå, lokal nivå samt på individuell nivå.

Regional
samverkan

Styrgrupp:
Länsgemensam ledning i samverkan inom förskola/skola, socialtjänst och angränsande
område Hälso- och sjukvård i Kalmar län
Samordnande grupp Barn och unga:
Den samordnande gruppen är en del i den regionala stödstruktur som finns i Kalmar län
Referensgrupp Barn och unga
Utsedd grupp med ansvar för samverkan mellan kommunerna och berörda verksamheter
inom Region Kalmar län.

Lokal
samverkan

Samverkan på
individuell nivå

Arbetsgrupper:
 Norr: Västervik, Vimmerby, Hultsfred
 Mellan: Oskarshamn, Högsby, Mönsterås
 Söder: Kalmar, Nybro, Emmaboda, Torsås, Borgholm, Mörbylånga
Samverkan mellan personal från förskola/skola, socialtjänsten och verksamheter inom
Region Kalmar län. Vid behov genom en Samordnad individuell plan (SIP)

Regional nivå
Styrgrupp för samverkan mellan förskola/skola, socialtjänst och Region Kalmar län är
Länsgemensam ledning i samverkan mellan förskola/skola, socialtjänst och angränsande
område inom Hälso- och sjukvård eller i vissa fall dess Beredningsgrupp.
Inom Länsgemensam ledning finns en Samordnande grupp Barn och unga. Gruppen är en
kanal mellan den regionala och lokala nivån och ansvarar för att aktiviteterna i aktuellt
styrdokument genomförs.
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En utsedd Referensgrupp Barn och unga förbereder och följer upp frågor rörande
samverkan mellan kommunerna och Region Kalmar län. Gruppen består av representanter
på chefsnivå från respektive verksamhet.

Lokal nivå
På den lokala nivån finns arbetsgrupper inom tre områden i länet. Grupperna består av
representanter på enhets- och verksamhetschefsnivå från respektive verksamhet.
Arbetsgrupperna träffas regelbundet och diskuterar frågor kring respektive uppdrag,
samverkansformer och informerar varandra om eventuella organisations- eller
verksamhetsförändringar. Mer detaljer kring formerna för arbetsgrupperna beskrivs i de
praktiska anvisningarna.

Individuell nivå
Då det handlar om samverkan kring ett enskilt barn sker denna mellan personal inom de
olika verksamheterna. Då den samverkan som sker inte är tillräcklig, och ytterligare
samverkan kring insatser skulle ge mervärde kan någon av verksamheterna kalla till en SIP.

Grundläggande utgångspunkter
Region Kalmar län och kommunerna i Kalmar län ska arbeta i samverkan utifrån följande
utgångspunkter






Barnets/den unges bästa ska gälla.
I alla överväganden som rör barn och unga ska barnet/den unge ges möjlighet att
uttrycka sin mening och få den respekterad.
Barn och unga ska ges ett sådant stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo och leva i
sina familjer och vara kvar i den förskola/skola de tillhör.
Barnet/den unge skall få stöd utan oskäliga dröjsmål.
Ett barns eller en ungdoms intresse får aldrig åsidosättas på grund av att skilda
huvudmän har olika verksamhets och kostnadsansvar. Överenskommelsen bygger på
tillit och förtroende mellan huvudmännen.

Samordnad individuell plan, SIP
Barn och unga med behov av insatser från skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst eller annan
verksamhet, och som har behov av samordning ska erbjudas en SIP.
Överenskommelse – Samordnad individuell plan, SIP och tillhörande Praktiska anvisningar
finns på Region Kalmar läns webbplats. Där finns även informationsmaterial.
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Lagen om samverkan kring utskrivning från sluten hälsooch sjukvård
Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i fokus ska en god och effektiv vård
bedrivas där barn och unga känner sig trygga och delaktiga. De barn och unga som vårdats
inom sluten hälso- och sjukvård ska så snart som möjligt kunna skrivas ut när sjukhusets
resurser inte längre behövs.

För att god vård ska ske på rätt vårdnivå är Överenskommelse mellan Region Kalmar län och
kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Överenskommelsen och dess praktiska anvisningar finns på Region Kalmar läns hemsida.
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