IT‐Spåret

Nuläge
IT‐spåret erbjuder:
• specialanpassade lokaler (på Campus ITOLV i Eksjö)
• små studiegrupper
• fast studieplats
• individuella studieplaner
• studier i anpassad takt
• team bestående av två lärare och en arbetsterapeut
• undervisning sker måndag‐fredag kl 12.30‐16.00

Nuläge
Ansökningskraven är:
• ha huvuddiagnosen Aspergers syndrom/ASD
• ha ett uttalat IT‐intresse
• vara bosatt i Jönköpings län
• ha fyllt 19 år
• vilja studera och arbeta med IT
• vara studiemotiverad

Nuläge
Kurser
Modul 1: Gymnasienivå
• Webbutveckling
• Programmering 1 & 2
• Dator‐ och nätverksteknik, Nätverksadministration, Nätverksteknik
Modul 2: Fördjupad nivå (exempel på kurser)
• Webbprogrammering
• Databasadministration
• Databasteknik
• Objektorienterad programmering
Modul 3: Praktik/Arbete
• Praktik på företag, i föreningar eller organisationer

Utmaning
• De studerandes finansiering
‐ Idag läser ca 50 % med aktivitetsersättning från
Försäkringskassan
‐ 50 % har ingen möjlighet till finansiering
• Utbildningens finansiering
‐ Finansieras idag av länets tre Samordningsförbund (Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Regionen och kommunerna)

IT‐spårets framtid som Folkhögskoleutbildning?
• Utbildning
‐ Innehåll motsvarande dagens utbildning i ett format som en
folkhögskoleutbildning.
‐ Anpassad för att passa målgruppen
‐ Möjlighet till högskolebehörighet
• Antagningskrav
‐ Samma som idag dvs. ”inga” gällande betyg
‐ Samma målgrupp
‐ Övrigt motsvarande dagens utbildning

IT‐spårets framtid som Folkhögskoleutbildning?
• De studerandes finansiering
‐ Ger möjlighet till CSN
• Utbildningens finansiering
‐ Samordningsförbunden (som idag)
‐ Elevpeng från kommunen per studerande?
• Vilken folkhögskola
‐ Upphandlas bland länets folkhögskolor
‐ En grupp arbetar fram en ”kravbild” som motsvarar dagens
utbildning
‐ Regionens upphandlingsavdelning ”upphandlar”

Sydsvenska
prioriteringar
2021
Kommunalt forum
2021-06-04

Samarbete infrastruktur och kollektivtrafik
För den framtida utvecklingen av infrastrukturen
är vi i Sydsverige eniga om att verka för
• Nationell och internationell tillgänglighet
• Sammanknutet Sydsverige
• Konkurrensmässiga och hållbara godstransport

Samarbete infrastruktur och kollektivtrafik
Gemensam målbild för kollektivtrafik
• Kollektivtrafiken ska vara enkel att använda,
erbjuda snabba, punktliga och bekväma resor.
• Kollektivtrafiken i Sydsverige ska knyta samman
tillväxtmotorer och regionala kärnor och stärka
deras samspel med sitt omland.
• Kollektivtrafiken ska i de starka stråken erbjuda
restider som är tydligt kortare än med bil.

Beslutade åtgärder i gällande plan måste genomföras
• Nya stambanan: två nya spår
Lund–Hässleholm

• E22 förbi Bergkvara

• Västkustbanan: Helsingborg – Maria,
dubbelspår

• Sydostlänken

• Malmöpendeln Lommabanan – etapp 2
• Värnamo – Jönköping/Nässjö, elektrifiering
och höjd hastighet

• E6 i Skåne, trimning
• Alvesta, triangelspår
• Rv 40 Nässjö–Eksjö och förbi Eksjö
• E22 Fjälkinge–Gualöv

• Halmstad C, bangårdsombyggnad

• E22 Gladhammar–Verkebäck

• E22 Ronneby Öst–Nättraby

• E65 Svedala–Börringe

Våra gemensamma prioriteringar
till nationell plan 2022-2033
1. Skånebanan; dubbelspår
Hässleholm–Kristianstad

8. Blekinge Kustbana; Karlshamns–
Sölvesborg, ny järnväg.

2. Kust- till kustbanan; dubbelspår
Växjö–Alvesta

9. Södra stambanan; Älmhults
bangård spår 3-5

3. Jönköpingsbanan; station
A6/Ryhov, tretågsstation
Forserum

10. Kust till kust banan;
Stationsombyggnad Emmaboda

4. Stångådal- och Tjustbanan;
Mötesspår Rockneby,
triangelspår Berga,
delelektrifiering, ERTMS
5. Rv 40; Ulricehamn-Jönköping,
utbyggnad till motorväg
6. E22; genomfart Mönsterås
7. Västkustbanan; Vändspårstation
Kungsbacka inkl. partiellt
fyrspår Kungsbacka C till
Kungsbacka Hede

11. Västkustbanan; Halmstad C; Ny
omloppsnära
uppställningsbangård
12. Markarydsbanan; Mötesstation
Knäred
13. Rv 26; Halmstad–Jönköping;
mötesseparering återstående
delar
14. Ystadbanan; förlängt mötesspår
Skurup–Rydsgård

Processer och satsningar av stor vikt för
transportsystemets utveckling
• De nya stambanorna måste byggas så snabbt • Den nationella infrastrukturplaneringen måste
som möjligt som ett sammanhållet system
baseras på gränsöverskridande perspektiv och
beakta både flödena tvärs Östersjön och
med centrala stationslägen.
Sveriges koppling till kontinenten via Öresund
• Den nationella planen ska innehålla
investeringar i infrastruktur som bidrar till att och Fehmarn Bält.
uppnå vår inriktning för utvecklingen av den • Processen för en fast förbindelse
Helsingborg–Helsingör för persontåg och
regionala tågtrafiken inom Sydsverige.
vägtrafik behöver fortsätta och leda till beslut
tillsammans med Danmark om att starta
bygget.

Brister som vi ser måste hanteras
under denna planeringsomgång
• Järnvägsunderhållet på både stambanor och • Införandet av ERTMS inom järnvägssystemet
regionala banor behöver förstärkas för att
innebär krav på följdinvesteringar i
säkra dess funktion och tillförlitlighet.
ombordutrustning i järnvägsfordon. Staten
bör ta ansvar för finansieringen av
• Kapaciteten på rangerbangårdar i Sydsverige
utrustningen i befintliga järnvägsfordon.
behöver utredas i syfte att klargöra hur
framtida behov av utveckling av
rangerkapaciteten kan mötas.

Brister att åtgärda i viktiga stråk
för utvecklingen av person- och
godstrafiken i södra Sverige
I södra Sverige finns flera järnvägsstråk av
internationell, nationell och regional betydelse.
Järnvägsstråk som är av stor betydelse både för
person och godstrafik. På dessa stråk finns behov
av ett flertal trimningsåtgärder, men som är av stor
betydelse för funktionaliteten i järnvägssystemet.

www.regionsamverkan.se

Trafikverkets regionala dialog om nästa nationella plan
27 maj 2021

Vi växer och utvecklas

BEFOLKNING
Positiv befolkningsutveckling i alla
kommuner

LOGISTIK
Växande
logistiksektor

TÅGRESANDE
Tågtrafik till
samtliga kommuner

HÅLLBARHET
Regionala järnvägar
grunden för en
hållbar utveckling

Vi tar ansvar och satsar
Inköp av nya eltåg
för regional trafik

Bygger ny tågdepå
i egen regi

Satsningar
på busstrafik

En funktionell infrastruktur
är en förutsättning
och nödvändighet

Fortsatt planering för nya
stambanor
Med helheten
i fokus

Nästa etapp måste
byggstartas inom
planperioden

Järnvägsplaner
för återstående
etapper ska
påbörjas snarast

Prioriterade åtgärder
för att utveckla hela länet

1
1

BYGGSTART AV NÄSTA ETAPP NYA
STAMBANOR

Snabb utbyggnadstakt för
helheten.

2
2

JÖNKÖPINGSBANAN - STATION A6/RYHOV

Viktig målpunkt med stor resandepotential. Även viktig
kapacitetåtgärd.

3

JÖNKÖPINGSBANAN – TRETÅGSSTATION
FORSERUM

Viktig åtgärd ökad för ökad kapacitet och möjliggörande av mer
godstrafik

4

NÄSSJÖ-EKSJÖ ELEKTRIFIERING

Viktig åtgärd för ökad kapacitet och möjliggörande av mer
godstrafik.

Prioriterade åtgärder
för att utveckla hela länet (forts.)

5

NÄSSJÖ-VETLANDA UPPRUSTNING &
ELEKTRIFIERING

Viktig åtgärd för att möjliggöra trafik med eltåg.
.

6

RV 40 ULRICEHAMN-JÖNKÖPING UTBYGGNAD
MOTORVÄG

Viktig åtgärd för tillförlitlighet och tillgänglighet nationellt och
regionalt.

7

RV 26 SMÅLANDSSTENAR-JÖNKÖPING
MITTSEPARERING

Viktigt för förbättrad tillgänglighet inom länet och för långväga trafik.

Länets prioriteringar

NYA STAMBANOR

REGIONALA JÄRNVÄGAR
OCH VÄGAR
• Ökad standard och kapacitet
• Matningen till nya stambanor
måste säkerställas

GENOMFÖR ÅTGÄRDER
I NUVARANDE PLAN
Både väg och
järnväg

MOTORVÄG
STOCKHOLM-GÖTEBORG
Åtgärda felande länken
Ulricehamn-Jönköping

Tidplan vår 21
MARS

APRIL

11/3 RSS Styrelse:
• Info
• godkännandeprocess
sydsvenska
prioriteringar
15/3 Politisk
referensgrupp:
• Tidplan
• prioprinciper
RSS
• objekt NTP
22/3 RSS
Beredning
• utkast
sydsvenska
prioriteringar
29/3 TIM
•
•

Regional utveckling
2021-06-03

Info processer
åtgärdsplanering
föreslagna
prioriteringar

Projektplanering RTP

MAJ

7/4 Dialogmöte
TRV - RJL

4/5 TIM-nämnd
•
•
•

9/4 Kommunalt
forum
•

•
•

info processer
åtgärdsplanering
föreslagna prio,
ev prop

14/4 Politisk
referensgrupp:
Mailutskick
sydsvenska prio
infrastrukturnätverk

•
•
•
•

Rapportering
dialogmötet TRV,
diskussion prio
inför RSS utskott,
info prop,
priokriterier RTP

23/3 TRV syd info

16/4 RSS utskott:
26/3 Infrastrukturnätverk: process,
pres utkast
sydsvenska
prioriteringar,
synpunkter reg.
prio. Förbereds m
underlag.

•
•

godkännande
handlingsplan
koll,
diskussion
sydsvenska prio

14-15/4 Cykelnätverk

16/4 Proposition?
20/4 Deadline
avsikts-förklaring
medfinans
23/4 Infrastrukturnätverk: koppling
prop, inhämtning
synpunkter (andra
loopen sydsvenska
prio)
23/4 Kommunchefsnätverk: info
processer,
sydsvenska prio,
infraprop

Framtagande remissversion RTP

info sydsvenska
prio
info prop
info reg plan

10/5 Politisk
referensgrupp:
• Inför reg. dialog
TRV (NTP)
• förankring inför
beslut om
sydsvenska prio
• Ny tidplan för
hösten

JUNI
7/5 Kommunchefsnätverk Info slutliga
sydsvenska prio,
förberedelser reg
dialog

4/6 Kommunalt
forum
• info gällande
sydsvenska prio

27/5 Regional
dialog TRV
• hearing NTP

4/6 Infrastrukturnätverk:
uppdatering RTP

4/6 (13-15) Träff
länets
riksdagsledamöter
• Info länets
prioriteringar
NTP

17/5 RSS extra
utskott:
• godkännande
sydsvenska prio
20/5 RSS styrelse
• Antagande
handlingsplan
koll och
sydsvenska prio

4 juni Kommunchefsnätverk: Info
slutliga
sydsvenska prio

23/6 TIM: info
direktiv

22 juni:
Riksdagsbeslut

Tidplan höst 2021
JULI

AUGUSTI

SEPTEMBER

1/7 Politisk
referensgrupp
• Analys av
direktiv
• Ev justering
ställningstagand
en
• Prio objektsnivå
RTP

17/8 kl 17 Politisk
referensgrupp
• Genomgång
utkast RTP

2/9 RSS toppmöte
• xx

v34 Infranätverk
• Genomgång
utkast RTP

7/9 TiM
• Info RTP

2/7 Infranätverk
• Analys av
direktiv

24/8 fm Regional
träff gällande
transportplaner
• Info RTP & NTP
• Öppen
inbjudan?
• Innehåll/fokus?

Framtagande transportplaner

3/9 RSS utskott
• xx

10/9 Kommunalt
forum
• Info RTP

v39 TRV
• Remiss NTP

OKTOBER
8/10 kl 9 Politisk
referensgrupp
• Analys NTP
• Diskussion
förslag RTP
12/10 TiM
• Beslut remiss
RTP
• Info NTP
v41 Infranätverk
• Genomgång
NTP
• Förutsättningar
remiss RTP
29/10 Kommunalt
forum
• Info NTP och
RTP

Remisstid NTP
Remisstid RTP

2021-06-03

NOVEMBER
16/11 TiM
• Första
diskussion
yttrande NTP
• Info
cykelstrategi

19/11 RSS utskott
• xx
29/11 Politisk
referensgrupp
• Remissvar NTP

DECEMBER
v48 Infranätverk
Remissvar NTP
3/12 Kommunalt
forum
• Remissvar NTP
• Ev. diskussion
RTP

14/21 TiM
• Beslut remissvar
NTP
• Tidig indikation
ändringar RTP

21/12 RS
• Ev beslut
remissvar NTP

JANUARI
7/1 Politisk
referensgrupp
• Avstämning RTP
inför beslut TiM
och RS

v2 Infranätverk
Avstämning RTP
inför beslut TiM
och RS

v3 TiM
• Beslut RTP
• Beslut remiss
cykelstrategi

v4 RS
• Beslut RTP

Verksamhetsområde
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
Micael Edblom
sjukvårdsdirektör

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård

Sigge – Amanda - Omran

”Bästa platsen att växa upp, leva och åldras på”
Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
2021-06-04

4 juni

FN-dag, Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression

Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
2021-06-04

Psykiatrin i siffror för 2020

Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
2021-06-04

Unika patienter i öppenvård per 10000 invånare

Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
2021-06-04

Psykologer BUP per 10000 invånare

Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
2021-06-04

Digitalisering
•

BlåAppen
– Skattningsformuläret BCFPI som används i ”En väg in” för
triagering blir digitalt, snabbar på handläggning, bedömning, ökar
kvaliteten och minskar administration

•

Checkware
– Psykologtester digitaliseras. Ökar kvaliteten,
handläggningshastigheten och minskar administration för
psykologer

•

Digitala vårdmöten – 15% av alla besök

•

Digitala gruppmöten – föräldrautbildningar

Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
2021-06-04

En väg in, barn och unga, psykisk hälsa, EVI

Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
2021-06-04

•

Ring ett nummer vid psykisk ohälsa

•

Vårdgivaren lotsar familjen rätt

•

Standardiserad och systematisk
bedömningsmetod, BCFPI

Remisser till ”En väg in”
Antal remisser totalt till En väg in 2020/2021
(Vårdbegäran, Privat vårdbegäran, konsultationer)
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Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
2021-06-04
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Fördelning remisser ”En väg in”
Andel fördelade remisser från En väg in
till BUP och BUH 2021
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En fördelning som innebär ca 2200
remisser per år för BUP
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Remisser från Elevhälsan
Antal fördelade remisser från Elevhälsan till BUP 2020/2021
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Antal accepterade remisser från elevhälsan till BUP 2021

Remissfördröjning

Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
2021-06-04

Tillgänglighet till utredning inom 30 dagar

Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
2021-06-04

Antal väntande till utredning BUP
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Väntande < 30 dagar
Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
2021-06-04

Väntande >30 dagar

Nationella vård- och insatsprogram, VIP ADHD

Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
2021-06-04

Elevhälsan

Primär nivå barn
och unga psykisk
ohälsa

BUP

Barn och ungas psykiska hälsa

Samverkan PLUSS

(Psykisk hälsa Lärande och Utveckling Samverkan Små barn)

• Samverkan och forskningsprojekt
• Barnhälsovård – Barnhabilitering – Rehabiliteringscentrum – BUP
• Öka tillgängligheten och etablera metoder för insatser och
behandling till små barn med utvecklingsrelaterade svårigheter
utan krav på diagnos

Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
2021-06-04

PLUSS
Syfte
•

Öka tillgängligheten och etablera strukturerade metoder för insatser och
behandling till förskolebarn med utvecklingsrelaterade svårigheter utan
krav på diagnos.

•

Skapa en gemensam väg till bedömning och insats

Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
2021-06-04

PLUSS
Urval och bedömning
•

Ålder 2 till 5 år

•

Remiss till Föräldra- och barnhälsovård, FBHV - psykolog

•

Inklusionskriterier:
– Utvecklingsförsening
– Samspel, kontakt och kommunikationssvårigheter
– Svårigheter i vardagsfunktion
– Koncentration/överaktiv/självreglering
– Utagerande/gränssättning
– Oro/ångest
– Stöd i föräldrarollen

Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
2021-06-04

PLUSS
Insatser
•

Föräldrautbildning i grupp – 5 halvdagar
– Förskolepedagogik och föräldrautbildning i grupp – 1 halvdag
– PLUSS-team, gemensam bedömning av BHV, BUP, habiliteringscentrum,
rehabiliteringscentrum, förskola och socialtjänst
– Kartlagt befintliga insatser samt behov
• till exempel gruppintervention för barn med beteendeproblem

– Utvärdering med frågeformulär

Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
2021-06-04

Samverkan BUP - Elevhälsan
• Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i
Jönköpings län och Region Jönköpings län kring barn och
ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa
– Bilaga
• Psykologansvaret för utredning av barn och unga
med misstänkt intellektuell och/eller neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning

Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
2021-06-04

• Syftet med bilagan är att klargöra ansvarsfördelningen
mellan psykologer i skolan och psykologer inom Regionens
specialistenheter
• Målgruppen är barn från och med förskoleklass och upp till
18 år med misstänkt funktionsnedsättning som påverkar
inlärning i skolan. Brister i sin förmåga till kognition,
koncentration, målinriktat arbete och socialt samspel och
där samverkan mellan parterna behövs för att möta barnens
behov
• Uppdraget är ett förtydligande av överenskommelsen om
samverkan avseende psykologansvaret för utredning

Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
2021-06-04

Vid egenremiss till BUP
• Ca 1/3 av inkommande remisser till ”En väg in”
• Undvika att barn och vårdnadshavare blir budbärare
• Respektive huvudman formulerar inte den andre partens
uppdrag i kommunikation med familj
• Överföra information med hjälp av remiss
• Information som av BUP bedöms som viktig för skola och
elevhälsa

Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
2021-06-04

• Verksamhetschef BUP deltar på skolchefsmöte samt
elevhälsochefsmöte årligen
• Uppföljning i arbetsgrupperna barn och unga (ABU) i länet

Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
2021-06-04

Barn och ungas hälsa

”Hälsa är att i glädje vara upptagen av sina livsuppgifter”
Gadamer, tysk filosof

Skifte från dagens hälso- och sjukvårdssystem, som i hög
grad är uppbyggda kring sjukdomar och institutioner,
till ett system som är designat för människor

ReKo ‐ Gemensamt ledningssystem
Samverkan mellan region och kommuner i omställningsarbetet
till en god och nära vård i Jönköpings län

2019 08 27 ‐ Uppstartsmöte strategigrupp Barn och unga (vid mötet gjordes en
SWOT analys)
• Styrkor i vårt nuvarande arbete för att nå våra mål i strategigrupp barn
•

Mycket bra pågår

•

Bra grund att stå på när vi fortsätter att förnya och utveckla

•

Fasta strukturer och ramar att förhålla sig till men ändå frihet (skolor, familjecentraler, elevhälsa, ungdomshälsa m.m.)

•

Ledningsstruktur – styrdokument

•

BHV och skolan träffar varenda unge i länet

•

Vi är medvetna om att det ser olika ut i länet och att det behövs olika strategier för att uppnå jämlik hälsa och vård (en del
behöver mer för att alla ska få lika mycket)

2019 08 27 ‐ Uppstartsmöte strategigrupp Barn och unga (vid mötet gjordes en
SWOT analys)
• Svagheter i vårt nuvarande arbete för att nå våra mål i strategigrupp barn
•

Resurshushållningsfrågor – vi arbetar i silos

•

Våra uppdrag ser olika ut (lära och hälsa)

•

Folkhälsa sjukvård ”egna ingångar” i kommunerna

•

Vi vågar inte prioritera utifrån var behovet är störst

•

Vi har inte en gemensam bild av psykiatri och psykisk hälsa

2019 08 27 ‐ Uppstartsmöte strategigrupp Barn och unga (vid mötet gjordes en
SWOT analys)

Hot i vårt nuvarande arbete för att nå våra mål i strategigrupp barn
•

Nuvarande struktur, få ska representera många och olika strukturer i
13 olika kommuner.

•

Teknologi och hastighet att ändra utifrån behov. Vi kanske sitter på
en kompetens där vi är utbildade i gamla behov och utmaningen är
kompetensförnyelse.

•

Ökad ohälsa bland barn och unga, sjukdom i botten, missbruk,
konsumera vård

•

Ojämlik vård (olika men ändå lika)

2019 08 27 ‐ Uppstartsmöte strategigrupp Barn och unga (vid mötet gjordes en
SWOT analys)
Möjligheter i vårt nuvarande arbete för att nå våra mål i
strategigrupp barn
• Vi har jättebra grund att bygga vidare på utifrån våra styrkor
• Skapa gemensam bild för att gemensamt orientera oss i processerna
• Se barnet från olika perspektiv (lära och hälsa)
• Samverkan där värdet blir i fokus – ekonomin ett medel
• Folkhälsa har ”olika ingångar” i kommunerna
• Möjlighet att synliggöra hela kedjan för att stödja barnen på bästa sätt
• Visualisera förändringar som blir till feedback och stolthet för de som gör jobbet
• Skapa gemensam bild vad är psykiatri och psykisk ohälsa

Reflektioner/frågor kopplat till samverkan med
Skottland och Cincinnati
•

En möjlighet att arbeta vidare utifrån våra rådande strukturer där strategigrupp barn är basen och våra hälsomål –
fånga idéer som vi kan bearbeta och ta med oss och samtidigt dela med oss av våra erfarenheter – guldkorn win-win

•

Vi kan få inspiration som leder till motivation och ökad genomförandekraft till vårt arbete

•

Nyfiken på sociala nätverk, community hur skapas det? Vilka förutsättningar har vi att få till det, vår tradition bär inte på
detta…

•

Skottland hade en stor behovsbild som gav motivation till att bygga broar mellan olika system – hur hittar vi den
motivationen i vårt län?

•

Det förebyggande arbetet med prevention – få inspiration för att se hela kedjan utifrån barnets perspektiv

•

Kan vi involvera Värnamo med deras hälsoarbete i detta?

•

Spännande att se hur vi kan fånga kraften i samhället än mer

•

Kommunerna har många nätverk med civilsamhället som kan bidra till arenor där vi kan utveckla och ta till vara dessa

•

Intressant att se likheter/olikheter i engagemang och frivilligarbete

•

Falun har jobbat med ”skotska” modellen där kan vi också se vad de har gjort

•

Vi behöver bjuda in brett så alla kommuner känner att de får en möjlighet att vara med från början , skolchefer,
socialchefer, regionens olika verksamheter m.m.

•

Viktigt att vi kommer igång …

Bakgrund
Det nationella utvecklingsarbetet Strategi för hälsa (SKR) har förankrats
i Jönköpings län. I ledningssystemet för samverkan mellan länets
kommuner och Region Jönköpings län har tre områden prioriterats för
ett fördjupat arbete i nära samverkan:
 Fullföljda studier
 Psykisk hälsa
 Fysisk aktivitet

Syfte och mål
Syfte
Alla gör var för sig sitt bästa. För att lyckas med att ytterligare ge barn
och unga det stöd de behöver för att kunna förbättra sin hälsa, krävs
samverkan utifrån ett helhetsperspektiv.

Mål
• Att förbättra barn och ungas hälsa med 2% enheter per år, de
kommande fyra åren

Angreppssätt
• Öka förmåga till tidig upptäckt av sviktande hälsotillstånd
• Gemensamt agera i samverkan mellan olika huvudmän, tillsammans med
olika samhällsaktörer, barn och deras familjer
• Arbeta utifrån väl beprövade kvalitetsutvecklingsmetoder
• Öka förmåga och hastighet att analysera effekter på aktiviteter
• Gå från ”enstaka” goda exempel till konceptualisering
• Systematiskt sprida nya arbetssätt som bidrar till det övergripande målet.
Arbetet leds, följs upp och sprids från strategigrupp barn och unga där
ordförande Göran Isberg tillsammans med Agneta Ståhl har ett strategiskt
ansvar. För genomförande och stöd ansvarar en länsgemensam
coachinggrupp

Bästaplatsen
platsen
växa
upp, leva och
Bästa
attatt
växa
upp,
bo på
leva
och bo på

Utvecklingsarbete i
ledningssystemet för samverkan
mellan Region Jönköpings län
och länets 13 kommuner.

Bästa platsen att växa upp, leva och bo på
– 3 mars 2020
• Öka förmåga till tidig upptäckt av
sviktande hälsotillstånd och
gemensamt agera i samsyn och
samverkan mellan olika
huvudmän, och tillsammans med
olika samhällsaktörer, äldre och
deras närstående och nätverk
• Arbeta utifrån väl beprövade
kvalitetsutvecklingsmetoder
• Öka förmåga och hastighet att
analysera effekter på aktiviteter att
gå från goda exempel till
konceptualisering och
systematiskt sprida nya arbetssätt
som bidrar till det övergripande
målet.

Stöd i arbetet:
•
•
•

Arbetet leds, följs upp, utvärderas och sprids genom
Strategigrupp barn och unga
Lärande nätverk – mötesplatser där teamen får coachning
och möjlighet att få inspiration och dela erfarenheter
Stödet från Skottland i form av Susan Hannah – coacha coacher,
erfarenhetsutbyte Skottland och Cincinnati, Institute for
Healthcare Improvement Skottland

• Vi är ett team med coacher från både region och Kommunal
utveckling där Qulturum är vårt stöd i
metoddelen
• Omvärld och inspiration från andra
nationella arbeten: Backa barnet i Ystad
”Ett barn en plan”, Ängelholm ”Aktivitet
förebygger”
• Nyhetsbreven är en loggbok för resan
ger möjlighet för flera att ta del av
utvecklingen

Spridningsarbete av Bästa platsen att växa upp leva och bo
på genom ledningssystemet för samverkan med
utgångspunkt från Strategigrupp barn och unga,
kommunkontakter via sektion Folkhälsa, MPG‐Barn m.fl.

Nuläge
egna mätningar,
intervjuer,
baslinjemätning

Kontakt med intresserade kommuner och team sker
fortlöpande, men det är i
nätverket/plattformen/relationerna som den verkliga
spridningen sker.
Inspiration tidigare:
•
Susan Hannah, IHI
•
Backa barnet, Ystad ”Ett barn en
plan”
•
Tyra Warfvinge SKR,
Sammanhållen god och nära
vård för barn och unga
•
Martina Poulsen, Kommunal
utveckling, ungdomsmottagning
•
Åsa Vårbrant – sin familjs
berättelse
•
I Aktivitet förebygger,
Ängelholms kommun

(mars)

Utvärdering/resultat
poster

Kommande:
• Folkhälsoenkät Ung 2020
• Data från Barnhälsovården

Hur kan jag gå en liten extra
sträcka?

Inför första mötet har teamen en idé om målgrupp och insats.
Erfarenhetsutbyte i grupper
Presentation systematiskt förbättringsarbetet Hur bra, för vem och till
när?

(januari)

Analys av nuläge
Identifiera
förbättringsområden
påverkansanalyser
(maj)

• Varje träff innehåller en del i modellen
för förbättringsarbete.
• Uppföljning från förra tillfället
• Mål fram till nästa tillfälle
• Inspirationsföreläsning
• Tid för teamen för eget arbete
• Coachning

När jag fick klart för mig att Bästa platsen att
växa upp, leva och bo på kan ses som en
plattform och inte som en metod, då blev det
tydligt för mig vad det handlade om
Mätningar
analys, processmått,
resultatmått

Tester
1‐3 områden att testa
PGSA‐hjul

(november)

(september)

https://utveckling.rjl.se/vad‐pagar/basta‐platsen‐att‐vaxa‐upp‐leva‐och‐bo‐pa/

Mätningar och berättelser
Tommy Hvit, Attarpskolan i Bankeryd ser det som en stor
möjlighet att få vara med i Bästa platsen att växa upp, leva
och bo på och få stöttning i arbete med att öka närvaron i
skolan.
– I de tre klasserna som vi nu involverat i arbetet kan vi se att
närvaron har ökat genom att vi haft daglig kontakt med de
elever som inte är i skolan. Närvaron har ökat med 6 % sedan
vi började med detta nya arbetssätt höstterminen 2020.
Mentor vid Attarpskolan– I och med det nya arbetssättet där
vi hjälps åt att ringa hem till dem som inte är i skolan så blir
det att man pratar med elever som man annars inte möter
vilket känns roligt och meningsfullt.
‐ När de ringer hem från skolan så känner jag att någon ser
mig. Elev Attarpskolan.

Elin Rogö, Susanne Rydberg, Tommy Hvit och Therese Hulusjö,
Attarpskolan. Johnas Stranne Kommunal utveckling, Göran Isberg,
Jönköpings kommun och ordförande Strategigrupp barn och unga.

10 ben i ”plattformen”
Veronica Ottosson
Utredare barn och unga
Folkhälsa och sjukvård

Susan Hannah,
Institute for
Healthcare
Improvement

Anette Nilsson,
Utvecklingsstrateg
Folkhälsa och sjukvård

Ida Erixon
Folkhälsoutvecklare
Folkhälsa och sjukvård

Coacher

Martina Larsson,
FOU‐ledare, Familjecentral,
Kommunal utveckling

Eva Gunnarsson
FOU‐ledare fritid
Kommunal utveckling

Göran Isberg,
Utbildningsdirektör
Jönköpings kommun
och ordförande
Strategigrupp barn
och unga

Agneta Ståhl
Sjukvårdsdirektör
Medicin, Ledningsstab

Pernilla Söderberg projektledare,
Qulturum

Johnas Stranne
FOU‐ledare, skola,
Kommunal utveckling

Resa med
Bästa platsen att växa upp,
leva och bo på

Tar tid att nå hjärta och hjärna
i förbättringsarbete
Finnas genom barnets
hela resa genom livet

Resultat från 4 team januari 2021
Team från 3 av länets kommuner
Koncept från dessa växer fram i fortsatt process framåt

Vi behöver samlas för att se resultat och
berättelser för att driva arbetet för
barns bästa framåt
10 mars sågs 11 av länets 13 kommuner
tillsammans med hälso‐ och sjukvården
för att få ta del av erfarenheter och
berättelse samt stöd framåt i
förbättringsarbete.

2021
Utifrån evidensbaserade metoder förbättra resultat med hjälp modellen förbättringsarbete i lärande nätverk
Nya tillvägagångsätt/samverkan och lära tillsammans alla 13 kommuner inom socialtjänst, skola, fritid och
hälso‐ och sjukvård.
Insatser kring fullföljda studier,
psykisk hälsa och fysisk aktivitet

2020

Agneta och Görans tankar och mål för 21/22
Vill visa och koppla samman arbetet med hela regionen.
med syfte att:
• Öka medvetenheten om varandras kompetenser.
• Att se möjligheter.
Vill under 21/22 lägga särskild vikt till hur arbetet ska kunna fortsätta:
• Hur vi ska kunna dra generella lärdomar om hur man samverkar
till förbättring oavsett verksamhet. Men också specifika inom ett
verksamhetsfält, tex frånvaro i skolan.
• Hur vi ska verka/agera ‐ sprida och kommunicera arbetet på ett
hållbart och effektivt sätt. Dvs nå ut målgruppsanpassat

Webbinarium 21‐05‐12

TACK

padlet.com/qulturum/r19b6iwu8zilz80s

Kommunalt forum 4 juni 2021
Här dokumenterar vi dialogen från gruppdiskussionerna
QULTURUM 3 JUN 2021 12:33

viktigt att ställa frågor som förtroendevalda. Viktigt att på alla
systemnivåer ställa frågor. ― ANONYMT

GRUPP 1
Hur kan vi utifrån våra roller/funktioner
stödja det fortsatta arbetet med barn och
ungas psykiska hälsa?
Är ett samarbete främst mellan Barn och utbildning och
socialförvaltning. Kultur och fritid också. Bra arbete som skulle
kunna lyftas till kommunernas ledningsgrupper i större
utsträckning. ― ANONYMT

Kommundirektörsnivå: viktig att initiera diskussioner om hur
man bryter ner strukturer som försvårar samverkan och hur man
förändrar kulturen. ― ANONYMT
viktigt att veta hur vi ligger till i respektive kommun ― ANONYMT

Andra reﬂektioner och medskick utifrån
dragningar och samtal i gruppen

Positivt med gemensamt arbete alla kommer och regioner, ökar
engagemanget. ― ANONYMT

samarbetsformerna. länets former ser olika ut. jobba lite olika

Öka barn och ungas möjlighet både till att utöva och ta del av
kultur. ― ANONYMT

beroende på vilken kommun det gäller ― ANONYMT

Att lyckas i skolan vet vi är väldigt viktigt. ― ANONYMT
Vårdcentralerna behöver ha kompetens kring barns psykiska hälsa
som en del av nära vård. Hur ser samverkan mellan elevhälsa och
vårdcentraler ut. Kompetensförsörjningen till BUP också viktig.
Viktigt att våga se att det nns risker med nära vård och att
ändrad ansvarsfördelning kan skapa luckor. Där är det viktigt att
täcka upp för varandra och hitta lösningar. ― ANONYMT

Andra reﬂektioner och medskick utifrån
dragningar och samtal i gruppen
Styrkan i satsningen är att jobba med enkla åtgärder och tät
återkoppling. ― ANONYMT
Bra att region och kommun samverkar. Bra med bred ansats.
― ANONYMT

GRUPP 2
Hur kan vi utifrån våra roller/funktioner
stödja det fortsatta arbetet med barn och
ungas psykiska hälsa?
samarbete viktigt. tydlighet i vilken nivå man ska samarbeta, med
vilka personer. alla nämnder blir berörda i frågan. Även viktigt
samarbete inom kommunen mellan olika nämnder. Strategi för
hållbar utveckling: samlar frågorna och gör indikatorer och följer
för yttningar. gå ifrån stuprörsprogram. ― ANONYMT

― ANONYMT

GRUPP 3
Hur kan vi utifrån våra roller/funktioner
stödja det fortsatta arbetet med barn och
ungas psykiska hälsa?
Ha mer fokus på frågan utifrån våra roller/funktioner och öka
engagemanget. Eventuellt mer kunskap till oss om vad som görs,
behov och arbetsmodeller. Motivera och trycka på vikten av
samverkan i egen organisation. ― ANONYMT

Andra reﬂektioner och medskick utifrån
dragningar och samtal i gruppen
Det verkar fungera bra nu, på rätt väg. Glöm inte civilsamhällets
insaser ― ANONYMT

GRUPP 4
Hur kan vi utifrån våra roller/funktioner
stödja det fortsatta arbetet med barn och
ungas psykiska hälsa?
Erkänna utmaningen att lyckas och behovet av att prioritera våra
resurser för att tillsammans öka vår gemensamma kompetens att
stödja barn och familjer på bästa sätt ― ANONYMT

Viktigt att se till behoven och inte till diagnosen ― ANONYMT

Bra om man kan samordna de olika pågående projekten så gott det
går ex Strategi för hälsa, Nära vård, Bästa plats att bo, leva och
växa upp på. ― ANONYMT

Kommunikation och dialog för att inte fastna i stuprören
― ANONYMT

Specialistvårdens stöd till andra aktörer ― ANONYMT
En primär nivå inom hälso- och sjukvården för barn och ungas
psykiska hälsa ― ANONYMT
Vikten av att samarbeta kring barnens behov på alla nivåer. Det
räcker inte att kompetensutveckla och stödja barn och familjer
inom sjukvården - det är i vardagen, skola och fritid som
kompetensen behöver nnas för att ge stöd i vardagen ― ANONYMT

GRUPP 6
Hur kan vi utifrån våra roller/funktioner
stödja det fortsatta arbetet med barn och
ungas psykiska hälsa?
Andra reﬂektioner och medskick utifrån
dragningar och samtal i gruppen

Andra reﬂektioner och medskick utifrån
dragningar och samtal i gruppen

Bra att fortsätta med digitala verktyg. Jättebra att slippa resvägar
för att kunna få hjälp. Resandet kan avskräcka. Spar tid och
skapar utökade möjligheter. ― ANONYMT

GRUPP 5

AI bra resultat, fortsätt utveckla ― ANONYMT

Hur kan vi utifrån våra roller/funktioner
stödja det fortsatta arbetet med barn och
ungas psykiska hälsa?
Att vi har strukturer på plats.

Tekniken frigör resurser och underlättar.

― ANONYMT

Viktigt att se helheten, inte fastna i det fysiska eller det psykiska
utan koppla ihop dem. ― ANONYMT

― ANONYMT

Viktigt med andra hälsodelar också, kost, sömn, rörelse.
― ANONYMT

Att vi har en långsiktighet i arbetet. ― ANONYMT
Att vi har rätt kompetenser. ― ANONYMT
Bra metoder för arbetet. ― ANONYMT
Se till att vi har en fortsatt god samtalston och hjälps åt. Att vi har
ett gott ledarskap. ― ANONYMT

Andra reﬂektioner och medskick utifrån
dragningar och samtal i gruppen

※※※※※※

Viktigt att fånga upp tidigt så att man INTE behöver hjälp från
BUP. ― ANONYMT
Vi måste bli snabbare och ta till oss nya fenomen vi är alldeles för
långsamma. Det som händer på nätet, det går så fort. ― ANONYMT

