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Motion: Dags att kartlägga och utveckla
RJL2015 Första linjen för barn och unga
/1059
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta


Att motionen är besvarad

Sammanfattning
Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att Region Jönköpings
län kartlägger och utvärderar rådande Första Linjeverksamhet
med fokus på barn och unga. Region Jönköpings län arbetar efter
nationella mål för barn och ungas psykiska hälsa. Första
linjeverksamheter har de senaste åren etablerats i norra och östra
länsdelen och utvärdering har genomförts. För södra delen av
länet planeras verksamhetsstart under 2016.
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från ärendets behandling i Nämnden för
Folkhälsa och sjukvård
 Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-05
Förslag under sammanträdet
Mikael Ekvall tillstyrker föreliggande förslag men avser att
återkomma i frågan vid regionfullmäktige.
Beslutsgång
Ordföranden finner att styrelsen bifaller Nämnden för Folkhälsa
och sjukvårds förslag att motionen är besvarad.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 113-130
Tid:

2015-08-18, kl 13:00-15:30

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Håkan Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

Marcus Eskdahl

Tjänsteskrivelse
2015-06-05

RJL2015/1059

Regionledningskontoret
Folkhälsa och sjukvård
Noomi Carlsson

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Motion - Dags att kartlägga Första linjen
för barn och unga
Förslag till beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård anser motionen vara besvarad, eftersom arbetet redan genomförs.

Sammanfattning
Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att Region Jönköpings län kartlägger och
utvärderar rådande Första Linjeverksamhet med fokus på barn och unga. Region
Jönköpings län arbetar efter nationella mål för barn och ungas psykiska hälsa.
Första linjeverksamheter har de senaste åren etablerats i norra och östra länsdelen
och utvärdering har genomförts. För södra delen av länet planeras verksamhetsstart under 2016.

Information i ärendet
Nationella mål för barns och ungas psykiska hälsa
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under åren 2012-2014 genom projektet Psynk (Psykisk hälsa barn och unga) verkat för att kommuner och regioner/landsting ska synkronisera sina insatser för barns och ungas psykiska hälsa. Ett
inriktningsmål har varit att stödja utvecklingen för att huvudmännen ska arbeta
utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. En modell för arbetet har varit att få
till stånd en första linje för barns och ungas psykiska hälsa. För detta togs en guide
fram, benämnd ”Vänd dig hit!”, för att utgöra ett stöd i utvecklingen av verksamheten i den geografiska kontext behovet är avsett för.

Region Jönköpings län
Inom Region Jönköpings län har två första linje verksamheter, Barn och ungdomshälsan, startat för att kunna möta barn och unga i åldern 6-18 år som har en
psykisk ohälsa. Den första var en försöksverksamhet i Huskvarna som efter utvärdering våren 2014 blev permanent från 1 juli 2014. Verksamhetens upptagningsområde är Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. Den andra verksamheten
startade i Nässjö september 2014 och har Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås
samt Vetlanda kommuner som upptagningsområde.
Båda verksamheterna är utvärderade i samarbete med SKL och visar på att barn,
ungdomar och föräldrar är nöjda med verksamheten och att problematiken de sökt

Tjänsteskrivelse
2015-06-05

RJL2015/1059

för har blivit bättre efter genomförd insats. Den vanligaste kontaktorsaken är oro
och ångest hos tonårsflickor samt utagerande/beteendeproblematik bland pojkar i
lägre åldrar.
Den genomförda utvärderingen av Barn och ungdomshälsan i Huskvarna visar att
verksamheten uppnått de mål som tagits upp i guiden ”Vänd dig hit!”. Målen är
att en första linjeverksamhet ska vara tillgänglig, heltäckande samt högkvalitativ.
Verksamheten i Nässjö, som ännu inte varit igång ett år, visar att andelen besök
stämmer väl med förväntade besök utifrån beräkningsunderlaget. Behandlarna har
träffat barn från alla kommuner, i alla åldrar och av olika sökorsaker. Något fler
flickor än pojkar har sökt mottagningen.
Det som skiljer verksamheterna åt är att personalen i Huskvarna har ett delat huvudmannaskap medan personalen i Nässjö är anställd av Region Jönköpings län.
Höglandets kommuner bidrar med medel för personalen inom den sociala delen
av verksamheten utifrån beräkning av befolkningsunderlag. De olika lösningarna
har både för- och nackdelar.
Den planerade verksamheten i södra regiondelen för Värnamo, Vaggeryd, Gnosjö
samt Gislaveds kommuner har som målsättning att starta under 2016.
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