Aktivitetsplan för Utvecklingsgrupp (UG) Barn och unga 2021
Syfte – Utvecklingsgruppen ska bereda frågor inom området när det finns
behov av delregional samordning med målsättningen att samverkansarbetet
ska öka möjligheterna för barn och unga att fullfölja sina studier.
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Målgrupp
•

Alla barn, ungdomar och familjer

•

Barn och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social
problematik som samtidigt och samordnat har behov av vård- och
omsorgsinsatser från både kommunen och regionen.

Prioriterade Målområden
•

Psykisk hälsa

•

Samordnad individuell plan (SIP)

•

Kvalitetsförbättringar

•

In- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Mål/delmål

Stärka första linjens förmåga att
möta psykisk ohälsa hos barn
och unga

Aktivitet

Team-möten lokalt och
gemensamt

Samverkansteam barn & unga är
nu i en förvaltningsfas.
Implementera i ordinarie
verksamhet under 2021

Identifiera
patientsäkerhetsrisker och
kvalitetsbrister

Ansvar för
aktiviteten

Uppföljning, mätetal,
utfallsmått

Styrgrupp för
Samverkansteam
team barn & unga

Se Modellbeskrivningen på hemsidan
Teamens barnpsykologer
finansieras under 2021 av
vårdsamverkan SAMLA

20 % Samordnare

Varje part inkommer med
avvikelser i samverkan
Effektiv avvikelsehantering som
ska leda till förbättringsåtgärder

UG
Kontaktpersoner för
avvikelser i
samverkan

Uppföljning vid varje UG möte
alternativ kvartalsvis

MedControl Pro används av
samtliga
organisationer/verksamheter
Öka antalet SIP i samverkan
med fokus på den enskildes
behov
Öka antalet SIP i samverkan

Implementera reviderad riktlinje
för SIP och genomföra utbildning
SIP

Samtliga chefer i
berörd organisation
Delregional SIP
samordnare

Resultat

Följa antalet upprättade SIP
Fördelning av SIP, vem som
kallar/verksamhet
Barn och ungas delaktighet

Mål/delmål

Aktivitet

Ansvar för
aktiviteten

Nätverksträffar för utsedda SIPsamordnare med fokus på
praktisk hantering
Nätverksträff för SIPsamordnare planeras 2021
Implementera
Överenskommelse om
samverkan för barn och ungas
hälsa

Implementeringsplan tas fram

Styrgrupp
tillsammans med
samordnare

Suicidprevention barn och unga

Delregional handlingsplan är
framtagen

Processledare SAMLA

Bygga upp lokal organisation
som stöd
Flera Första hjälpen instruktörer
i SAMLA utbildas 2021 och
uppdrag tas fram

Uppföljning, mätetal,
utfallsmått

Resultat

