Avdelning folkhälsa
Västra Götalandsregionen
2017-09-18

Aktivitetslista 2017/2018
- Handlingsplan fullföljda studier
Kraftsamling för fullföljda studier är ett gemensamt ansvar för hela Västra Götalandsregionen.
Varje styrelse, nämnd och kommitté äger själva det arbete som görs inom ramen för sina uppdrag,
både genomförande av redan beslutade aktiviteter och framtida utvecklingsarbete.
Aktivitetslistan innehåller övergripande aktiviteter inom VGR:s verksamhet som syftar till att
förbättra förutsättningar för barn och unga i Västra Götaland att gå ur skolan med fullföljda
studier. Listan består av aktiviteter som rapporterats av ansvarig enhet, men kan inte ses som en
komplett beskrivning av allt som görs med bäring på fullföljda studier.
Enligt beslut i regionfullmäktige ska Handlingsplan fullföljda studier 2017-2020 följas upp
årligen per delårsbokslut augusti. Aktivitetslistan omfattar därför insatser som planeras att
genomföras under sista halvåret 2017 till och med första halvåret 2018.

Delområde 1: Samverkan - Främja långsiktig och hållbar samverkan
mellan olika samhällsaktörer
Aktivitet

Beskrivning

Ansvarig enhet

Genomföra insatser
för att öka
användningen av
Samordnad
individuell plan (SIP)
som verktyg inom
VGR:s verksamheter

Enligt lag, SoL och HSL, ska en samordnad individuell plan
(SIP) upprättas när en person har behov av insatser från
både region och kommun.

Koncernstab hälsooch sjukvård/
Kunskapsstöd
psykisk hälsa

Forskningsplattform
Fullföljda studier

Syftar till att samla/mobilisera akademi och praktiker i
Västra Götaland kring ämnesområdet samhällets förmåga
att stötta barn och ungas utveckling för att minska
ojämlikhet i hälsa och livsvillkor.

Aktiviteter för att stärka SIP som verktyg finns formulerat i
Handlingsplan för psykisk hälsa. Utbildningsinsatser till
vårdcentraler pågår. Revidering pågår av riktlinjer för
Västbus syfte att tydliggöra var och en huvudmans ansvar
kring insatser.
Koncernkontoret/
folkhälsa
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Aktivitet

Beskrivning

Ansvarig enhet

Systematisera
erfarenhetsutbytet
mellan
kommunalförbunden
och VGR

Samtliga kommunalförbund i Västra Götaland och VGR
arbetar med insatser kring fullföljda studier utifrån VG2020.
I enlighet med resultatet av en workshop med
representanter från VGR och kommunalförbundsledningarna
augusti 2017 planeras att återuppta och komplettera det
nätverk som tidigare funnits kring denna fråga.

Koncernkontoret/
FoUU & folkhälsa

Systematisera
erfarenhetsutbytet
mellan de
regionövergripande
projekten Plug
Innan, Fullföljda
studier GR och En
skola för alla

Det pågår flera stora projekt i Västra Götaland och behov
finns av att utbyta erfarenheter och kunskap samt skapa
förutsättningar för långsiktighet. Detta utbyte finns inskrivet
i projektansökningarna för de två större
socialfondsprojekten samt Plug Innan.

Koncernkontoret/
FoUU & folkhälsa

Enhetlig
elevhälsoenkät i
Västra Götalands
kommuner samt
elevhälsodatabas

Arbetet med att utveckla en elevhälsoenkät och
elevhälsodatabas ingår i projektet Elevens hälsa i fokus.

Koncernkontoret/
samhällsanalys &
folkhälsa

Syftet med en enhetlig enkät är att skapa ett relevant
uppföljningssystem för att följa hälsoutveckling bland elever.
Resultaten från enkäten kommer att användas i en
regiongemensam elevhälsodatabas som förväntas
underlätta en systematisk uppföljning och analys kring barn
och ungas hälsa.

Delområde 2: Psykisk hälsa - Främja psykisk hälsa och motverka
konsekvenser av psykisk ohälsa
Aktivitet

Beskrivning

Ansvarig enhet

En förälder blir till

Ett utvecklingsarbete som syftar till ökad kunskap och
förbättrade färdigheter i att möta olika vårdnadshavare,
barn och familjer och på så sätt verka för ett mer
inkluderande bemötande och ett mer jämlikt föräldraskap.
Målgrupp är personal inom BVC och familjecentraler samt
blivande sjuksköterskor på Högskolan Väst och Högskolan i
Borås.

Koncernkontoret/
Kompetenscentrum
för Jämlik vård

Hälsofrämjande
arena förskola -

Projektet syftar till att använda/se till förskolan som resurs
för barnens kognitiva utveckling och som en väg mot det
regionövergripande målet fullföljda studier. I steg 1

Koncernkontoret/
folkhälsa
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Aktivitet

Beskrivning

Barns välbefinnande
och lärande

(2016/2017) identifierades betydelsefulla insatsområden
inom förskolan för framtida skolframgång.

Ansvarig enhet

I steg 2 (2017/2018) som fokuserar på kompetensutveckling
inom de identifierade områdena deltar Borås, Färgelanda,
Göteborg/ Västra Hisingen, Skövde och Uddevalla.
Länsgemensam
analys och
handlingsplan för
psykisk hälsa

Som följd av en överenskommelse mellan regeringen och
SKL kring psykisk hälsa har förslag till länsgemensam analys
och handlingsplan tagits fram i samverkan med Västkom
(kommunerna).

Koncernstab hälsooch sjukvård/
Kunskapsstöd
psykisk hälsa

I samband med beslut i oktober 2017 kommer indikatorer
för uppföljning för varje mål presenteras och även en
baslinje som beskriver hur det ser ut i dag (regionalt,
delregionalt, lokalt). Under hösten kommer
genomförandeplaner/aktivitetsplaner tas fram inom ramen
för vårdsamverkan. Årlig uppföljning av hur arbetet fortlöper
och indikatorer.
Regional
utvecklingsplan för
barn- och
ungdomspsykiatrin
2017-2020

Arbetet syftar till att alla barn garanteras likvärdig
tillgänglighet, bedömning, utredning och behandling.

Förstärkt förstalinjen psykisk hälsa

Tilläggsuppdrag till utvalda VC med särskilt ansvar för barn
och unga 7-18 år.

Handlingsplanen beslutades i HSS mars 2017.

Sex vårdcentraler är igång och arbetar med insatser till barn
unga och deras familjer. Löpande uppföljning sker, liksom
utveckling av en modell för tilläggsuppdraget kring ungas
psykiska hälsa. Vid HSS möte i maj 2017 beslutades att
ytterligare 5 - 6 VCT skall starta upp under hösten.

Koncernstab hälsooch sjukvård/
Kunskapsstöd
psykisk hälsa

Koncernstab hälsooch sjukvård/
Kunskapsstöd
psykisk hälsa

Löpande utbildningar genomförs för att öka kompetensen
hos personalen för att möta barn unga med psykiska hälsa.
Västra Noden i
Nationella
Självskadeprojektet

Arbetet syftar till att säkerställa ett gott bemötande och en
vård med hög kvalitet för personer med självskadebeteende
i hela vårdkedjan.
Brukar- och närståendeperspektiv ska vara med i all vård och
vårdutveckling. Vården vid självskadebeteende ska vara
jämlik i Sveriges alla landsting och regioner, ha hög
tillgänglighet och rimliga väntetider.
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Aktivitet

Beskrivning

Ansvarig enhet

Psykisk hälsa och
suicidprevention

En av åtgärderna i folkhälsokommitténs handlingsplan för
befolkningsinriktad suicidprevention är att stimulera
implementering och utveckling av metoder med fokus på
skolan som arena.

Koncernkontoret/
Avdelning folkhälsa

Kommunerna Åmål, Skövde och Strömstad kommer under
hösten 2017 utbildas i metoderna MHFA (Mental Health
First Aid), och YAM (Youth Aware och Mental health). MHFA
förbättrar bland annat kunskapen om hur man agerar och
beter sig i kontakten med personer med psykisk ohälsa och
den höjer även deltagarnas självförtroende när det gäller att
hjälpa någon med psykisk ohälsa. Youth Aware of Mental
health (YAM) är ett program för skolelever som främjar
diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets
svårigheter och öka kunskap om psykisk hälsa.
Regionuppdrag
Nationella riktlinjer
missbruk och
beroende

Utvecklingsaktiviteten syftar till att säkerställa och utveckla
insatserna som riktas till unga/unga vuxna med
missbruk/beroende. Utbildningsinsatser till hela
primärvården, BUP och vuxenpsykiatrin kommer att
genomföras och ett ansvarsfördelningsdokument som
tydliggör ansvaret mellan olika vårdnivåer tas fram.

Koncernstab hälsooch sjukvård/
Kunskapsstöd
psykisk hälsa

Handlingsplan och regionuppdrag beslutades i HSS mars
2017.
SRHR inom
psykiatrin

SRHR inom psykiatrin handlar om att utbilda
psykiatripersonal i sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter.

Närhälsan/
Kunskapscentrum
för sexuell hälsa

Tillgänglig
primärvård för
transpersoner

Transpersoner är en särskilt utsatt grupp med hög
självmordsrisk och psykisk ohälsa. Projektet handlar om att
förbättra bemötandet och utforska vilka problem
målgruppen vill ha hjälp med.

Närhälsan/
Kunskapscentrum
för sexuell hälsa

Kunskapsutbyte
idéburen sektor
kring våld i nära
relation

En utredning pågår kring vad man efterfrågar för
kunskapsutbyte mm. kring att förebygga våld i nära relation.
Genomförande av spridningskonferens kring att förebygga
våld.

Koncernkontoret/
folkhälsa
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Delområde 3: Livsvillkor och levnadsvanor - Minska de negativa
effekterna av ogynnsamma livsvillkor och levnadsvanor
Aktivitet

Beskrivning

Ansvarig enhet

Utredning hembesök
BVC samt
pilotsatsning kring
att förstärka
hembesöken

Kompetenscentrum för Jämlik vård utreder skillnader kring
första hembesök från BVC inom Västra Götaland samt följer
effekterna av pilotsatsningar kring att förstärka
hembesöken. Arbetet syftar till att främja ett jämlikt arbete
utifrån barnhälsovårdsprogrammet.

Koncernkontoret/
Kompetenscentrum
för Jämlik vård

En rapport färdigställs under tidig höst 2017 och innehåller
även rekommendationer till insatser riktade till
barnhälsovården. Insatser beräknas ske under hösten 2017
med avrapportering början 2018.
VGR genomför en kohortstudie om ” Om ungas livsvillkor
och hälsa i Västra Götaland” tillsammans med Göteborgs
Universitet för att se hur sambandet ser ut över tid mellan
barns och ungas livsvillkor, stress och hälsa. Genom studien
som ska pågå under minst tio år följer vi årskull 7. I denna
studie vill vi undersöka förutsättningarna för barns och
ungas uppväxtvillkor - bestämningsfaktorerna för både
psykisk och fysisk hälsa - med fokus på ojämlikhet i hälsa.

Koncernkontoret/
folkhälsa

Stöd till
kommunerna i
samband med
Luppundersökning

Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg
för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt.

Koncernkontoret/
folkhälsa

Utbildning av
Hälsoguider

Utbildning av Hälsoguider i Nordöstra Göteborg samt
Frölunda/Högsbo för att öka deltagandet i screening samt
främja goda levnadsvanor.

Hälso- och
sjukvårdsstyrelsen/
Regionalt
cancercentrum väst

Årlig skolkonferens:
Sex, unga och
skolans roll

Sedan 9 år ger KSH i samarbete med Pedagogiskt Centrum,
GR en skolkonferens som riktar sig till elevhälsa och personal
på ungdomsmottagningar. Konferensen syftar till att
förbättra sex och samlevnadsundervisningen och utgöra en
plattform för möten och samarbete.

Närhälsan/
Kunskapscentrum
för sexuell hälsa

Driva hemsidan
SRHR.se

SRHR.se är en plattform för kunskapsinhämtning och
erfarenhetsutbyte gällande sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter (SRHR) bland såväl hälso- och
sjukvårdspersonal som pedagoger inom olika skolformer.

Närhälsan/
Kunskapscentrum
för sexuell hälsa

Kohortstudie Om ungas
livsvillkor och
hälsa i Västra
Götaland

Avdelning folkhälsa stöttar kommunerna i analyser och
sammanställning av resultat.
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Aktivitet

Beskrivning

Ansvarig enhet

SRHR på HVB

Ungdomar, såväl ensamkommande flyktingar som med
svensk bakgrund, som är institutionsplacerade/vistas på
institution är överrepresenterade när det gäller bristfällig
kunskap inom området SRHR, erfarenhet av sexuella
övergrepp och sex mot ersättning.

Närhälsan/
Kunskapscentrum
för sexuell hälsa

Kunskapscentrum för sexuell hälsa har tagit fram en
handbok och bedriver utbildningar för bland annat personal
på ungdomsmottagningar samt utbildar utbildare för vidare
spridning.
Sexit

Sexit är ett vetenskapligt framtaget frågeformulär för att
identifiera unga som är särskilt sexuellt risktagande eller
riskutsatta vad gäller sexuell ohälsa. Frågeformuläret är i
första hand framtaget för ungdomsmottagningar och
erbjuds alla besökare. Personalen utbildas av
Kunskapscentrum för sexuell hälsa och det finns en handbok
som är ett komplement till utbildningen.

Närhälsan/
Kunskapscentrum
för sexuell hälsa

Sexit genomförs dels som ett forskningsprojekt i samarbete
med Linköpings universitet, dels som verksamhetsutveckling
med utbildning för bland annat ungdomsmottagningar och
elevhälsopersonal.
HBTQ-diplomering

Projekt som övergått i självfinansierad verksamhet. Hittills
har ca 180 mottagningar i VGR diplomerats. HBTQ-personer
är starkt överrepresenterade vad gäller psykisk ohälsa och
det är viktigt att mottagningarna ger ett gott och kunnigt
bemötande.

Närhälsan/
Kunskapscentrum
för sexuell hälsa

Delområde 4: Studiemotivation - Stimulera intresset för studier
Aktivitet

Beskrivning

Ansvarig enhet

Fördela och
samordna
ekonomiska bidrag
från
regionutvecklingsnä
mnden (RUN)

Inom ramen för fullföljda studier beslutar RUN om
ekonomiska medel utifrån följande mål i VG2020:

Koncernkontoret/
FoUU

-

Mer än hälften av ungdomarna i Västra
Götaland ska påbörja eftergymnasial
utbildning inom tre år efter gymnasium
och skillnaderna mellan kvinnor och män
och olika delar av regionen ska minska.
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Aktivitet

Beskrivning
-

Ansvarig enhet

Insatserna ska också medverka till att
avhoppen från skolan minskar till mindre
än 8 procent i Västra Götaland senast år
2020.

Exempel på insatser:
Industrinatta i Sjuhärad samt Göteborgsregionen:
Attitydförändrande projekt för gymnasieungdomar med
syfte att främja intresse för industrin.
Smarta fabriker: Insatser för att främja intresset för
yrkesutbildning med inriktning på industri.
SYVOnline: Digital plattform med stöd till Studie- och
yrkesvägledare med syftet att hjälpa unga att göra
välgrundade framtidsbeslut.
Praktikplatsen.se: Implementering av verktyg för att
underlätta samordning av praktikplatser mellan företag och
skola.
Future Skills: På Gymnasiedagarna i Göteborgsregionen
erbjuda en prova på-yta där ungdomar får möjlighet att
upptäcka nya yrken samt få kunskap om olika branscher och
kompetenser som krävs på en framtida arbetsmarknad.
Studiemotiverande
folkhögskolekurser
(SMF) på VGR:s
folkhögskolor

Studiemotiverande folkhögskolekurs är en tre månader lång
utbildning som syftar till att stimulera deltagarna till
fortsatta studier. Målgruppen är arbetssökande som varken
har grundläggande högskolebehörighet eller
gymnasieexamen och är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Koncernkontoret/
kultur/folkhögskoleförvaltningen

Finansiering och
beforskning av Plug
Innan

Plug Innan är ett utvecklingsprojekt som VGR medfinansierar
med sociala investeringsmedel (SIM), medel från
regionutvecklingsnämnden samt folkhälsokommittén.

Koncernkontoret/
näringsliv, FoUU &
folkhälsa

Projektet ägs av GR och genomförs i skolor runt om i Västra
Götaland. Plug Innan syftar till att skolor ska utveckla och
systematisera sitt arbete med elever i årskurs 5-9 som
riskerar att inte fullfölja sina studier. Det långsiktiga målet är
att fler elever i Västra Götaland ska bli behöriga till och
slutföra gymnasiet.
Folkhälsokommittén och Högskolan Väst samfinansierar en
doktorand som kommer att studera projektet.
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Aktivitet

Beskrivning

Ansvarig enhet

Kompetensväxling
2.0

Unga, nyanlända, besöksmål och civilsamhället och
kulturarvet ingår alla i en satsning för att öka tillgången till
arbete och praktik.

Koncernkontoret/
Koncernavdelning
kultur

Verksamhetsbidrag
till Science centers

Det finns sex science centers i Västra Götaland som syftar till
att intressera barn och unga för studier inom
naturvetenskap och teknik.

Koncernkontoret/
FoUU

Under hösten pågår ett utvecklingsarbete för att tydliggöra
uppdragets koppling till fullföljda studier.

Delområde 5: Migrationsbakgrund - Skapa förutsättningar för goda
skolresultat för ungdomar med migrationsbakgrund
Aktivitet

Beskrivning

Ansvarig enhet

Fördela och
samordna
ekonomiska bidrag
från
regionutvecklingsnämnden (RUN)

Inom ramen för fullföljda studier beslutar RUN om
ekonomiska medel utifrån fokusområdet Bryta utanförskap
och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och
arbetsliv i VGR:s budget:

Koncernkontoret/
FoUU

Etablera
Lärandecenter för
Migration och hälsa

Centrets huvudsyfte är att samordna, omvärldsbevaka,
kunskapsutveckla och sprida olika frågor kopplade till
migration och hälsa. Centret kan utgöra ett stöd i processen
med fullföljda studier.

Koncernkontoret/
folkhälsa

Genomföra och följa
upp "Fördelning av
statsbidrag utifrån
flyktingsituationen"

Arbete pågår kring fördelning av statsbidrag riktat mot ökad
välfärd och migration 2017 respektive 2018. Syftet är att
förstärka regionens verksamheter som har att hantera den
rådande flyktingsituationen med ett stort antal asylsökande.

Koncernstab Hälsooch sjukvård/
Enheten för
nämndsamordning

Utbildningssatsning
inom ”Hälsa i Sverige
för asylsökande och
nyanlända”

Utbildning av utbildare som kan föra kunskap vidare till
personal som möter asylsökande och nyanlända.

Koncernstab Hälsooch sjukvård/
Enheten för
nämndsamordning

Exempel på insatser:
Aktivitetsplatsen.se: Lansera ett webbverktyg där arbetsliv,
föreningsliv, skola och ensamkommande ungdomar kan hitta
varandra och skapa aktiviteter med syfte att skapa
kontaktnät och meningsfull fritid.

Aktivitetslista 2017/2018 | 2017-09-18

9

Delområdesöverskridande
Aktivitet

Beskrivning

Ansvarig enhet

Webbaserad
utbildning om
barnets rättigheter

Webbutbildningen "Barnkonventionen - från teori till
praktik" ingår i "För varje människa - Handlingsplan för det
systematiska arbetet med mänskliga rättigheter i Västra
Götalandsregionen 2017-2020”. Utbildningen finns
tillgänglig för såväl anställda i VGR som externt.

Koncernkontoret/
mänskliga
rättigheter

Referensgrupper
barn och unga

Arbeta med att involvera barn och unga för att ta tillvara
deras perspektiv i samband med frågor/åtgärder/aktiviteter
som berör målgruppen.

Koncernkontoret/
mänskliga
rättigheter

Fördela och driva
arbetet med Sociala
investeringsmedel
(SIM)

Västra Götalandsregionens sociala investeringsmedel (SIM)
är inriktade på hälsofrämjande och förebyggande insatser
som på sikt förbättrar barns och ungas förutsättningar att
klara grundskolan med godkända betyg. Insatserna som
finansieras med SIM ska utveckla samverkan mellan
regionala och kommunala verksamheter som arbetar med
barn och unga. Medlen för sociala investeringar förvaltas av
regionutvecklingsnämnden.
Exempel på insatser:
Tidiga insatser för ökad integration: Samverkansprojekt
mellan BUP Asylmottagning Södra Älvsborgs sjukhus och
kommuner i Sjuhärad. Syftar till att förebygga psykisk ohälsa
och öka skolnärvaron genom arbete i psykoedukativa
grupper med inriktning hälsa och egenvård. Målgruppen är
ensamkommande flyktingbarn 13-15 år som bor i
kommunernas egna HVB-hem.
Träningsprogram för Medveten Närvaro och Resiliens (TMR):
Samverkansprojekt mellan Närhälsans utvecklingscentrum
för barns psykiska hälsa och Psykologenheten Väster i SDF
Västra Göteborg. Syftar till att hjälpa elever i årskurs 4-5 (1012 år) samt högstadiebarn i skolor med socioekonomiska
utmaningar att hantera stress för att öka förmågan att klara
godkända skolbetyg.
Tidiga insatser för ökad skolnärvaro: Samverkansprojekt
mellan Närvårdsamverkan Södra Älvsborg, Barn- och
ungdomspsykiatriska kliniken och Borås kommun. Syftar till
att minska skolfrånvaro. Genom intervjuer med barn och
deras föräldrar ska behov utredas och insatser utformas
utifrån olika typer av frånvaro. Innehåller även introducering
av ett system för att kontrollera elevernas närvaro i utvalda
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Aktivitet

Beskrivning
skolor, framtagande av handlingsplan och utveckling av
samverkan mellan skola, IFO och BUP.
Utmanande avstamp 2: Samverkansprojekt mellan
Gullspång kommun, Närhälsan Gullspång och Skagerns vårdoch hälsoenhet. Syftar till att utveckla arbete med
familjecoacher som ska stödja barn i behov av särskilt stöd
genom att ta ett helhetsgrepp kring familjens behov.
Samverkansmodell ska tas fram för vårdcentraler,
familjecentrum, förskola/skola och socialtjänst för insatser
riktade till familjerna.
Familjehus 7-15 år: Samverkansprojekt mellan Kungälvs
kommun och Kustens vårdcentral. Syftar till att utveckla ett
integrerat, familjeorienterat och evidensbaserat arbetssätt
som skapar förutsättningar för att alla ungdomar går ut
grundskolan med godkända betyg. Projektet fokuserar på
vidareutveckling av den befintliga familjecentralen till ett
familjehus med tvärsektoriellt team med kompetenser från
skolan, socialtjänsten och primärvården.
Främja lärande, utveckling och hälsa hos barn i Angered:
Samverkansprojekt mellan Drottning Silvias barn- och
ungdomssjukhus, Göteborgs universitet, Angereds
närsjukhus och SDF Angered i Göteborgs stad. Syftar till att
identifiera och kartlägga barns individuella styrkor och
svårigheter i skolan för att systematiskt förbättra samverkan
och kommunikation mellan aktörer som arbetar för barn och
deras hälsa.
Från utanförskap till innanförskap: Samverkansprojekt
mellan Dals Eds kommun och NU-sjukvården Barn- och
ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningen på Dalslands
sjukhus. Syftar till att minimera risken för utanförskap
genom att skapa en fungerande frånvaroregistrering i
förskolan och grundskolan samt utforma gemensamma
rutiner och systematisk samverkan och samordning av
insatser för barn med oroväckande frånvaro.
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Team Bagera: Samverkansprojekt mellan Grästorps
kommun, Capio primärvård BVC och Närhälsans MVC. Syftar
till att tidigt upptäcka behov av stöd och utbildning hos
föräldrar, identifiera rätt insatser för att nå alla föräldrar
med stöd samt utöka samarbetet mellan aktörer som rör
föräldrar. Innehåller bl.a. utökning med två extra hembesök
av BHV tillsammans med socialtjänst och MHV under första
levnadsåret.
Partnerskapssatsning Fyrbodal: Samverkansprojekt mellan
Vårdsamverkan Fyrbodal Barn och Unga och Norra hälsooch sjukvårdsnämnden. Syftar till att skapa en struktur för
strategisk samverkan mellan region och kommun för
långsiktiga satsningar riktat till barn och unga.
Särskilda satsningar
på fullföljda studier
inom Hälso- och
sjukvårdsnämnderna

Regionfullmäktige har avsatt särskilda medel till Hälso- och
sjukvårdsnämnderna riktat mot folkhälsoinsatser. Hälso- och
sjukvårdsnämnderna har själva prioriterat hur dessa medel
ska användas.
Exempel på insatser:
Tandhygienist på familjecentral (HSNG): Pilotprojekt där
tandhygienist deltar i verksamheten på ett par utvalda
familjecentraler.
HälsUM vid ungdomsmottagningar (HSNG): Utveckling av
ungdomsmottagningarnas utåtriktade och uppsökande
verksamhet.
Samordnare/koordinatorer för familjecentrerat arbetssätt
och familjecentraler (HSNG): Genom ett samverkansavtal
mellan HSNG och respektive SDN avseende familjecentrerat
arbetssätt och familjecentraler i Göteborg samfinansieras en
koordinator/samordnare.
Utveckling av familje- och ungdomscentraler (HSN Norra):
Särskild prioritering för att stimulera uppbyggnad av fler
samt stärkta familje- och ungdomscentraler i Fyrbodal.
Samverkan BVC barn utanför sin utvecklingskurva (HSN
Södra): Utveckling av samverkan mellan habilitering, BUP,
förskola m.fl. kring barn som vid BVC upptäcks ligga utanför
sin utvecklingskurva.
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Förstärka spädbarnsmottagningen (HSN Södra): Utökning av
tillgängligheten till spädbarnsmottagning för föräldrar i fler
kommuner. Spädbarnsmottagning är en samverkan med
kommunen där nyblivna föräldrar som har behov får stöd i
att vara förälder.
Rörelseaktivitet i skolan varje dag (HSN Södra): Modell för
att öka samverkan med kommunerna och samtidigt främja
utvecklingen av en jämlik hälsa. Södra hälso- och
sjukvårdsnämnden prioriterar särskilt rörelseaktivitet på
schemat varje dag för att främja kognitiv och språklig
utveckling.
SIMBA-team med fokus på Barn och Ungas psykiska hälsa
(HSN Västra): De utökade SIMBA-teamen arbetar för att
barn- och ungdomar med psykisk, psykiatrisk och social
problematik inte ska hamna mellan "stolarna", det vill säga
komma i kläm mellan verksamheter. Nära samverkan mellan
socialtjänst, skola, elevhälsa, primärvård och BUP.
Förstärkt samverkan Skaraborgs kommunalförbund (HSN
Östra): Systematiserad samverkan mellan avdelning
folkhälsa och kommunalförbundet kring fullföljda studier.
Fördela och
samordna
ekonomiska bidrag
från
folkhälsokommittén

Folkhälsokommittén beslutar om ekonomiska bidrag till
verksamheter, forskning och projekt med folkhälsoinriktning
och prioriterar särskilt insatser inom området fullföljda
studier.

Koncernkontoret/
folkhälsa

Februarikonferens
Fullföljda studier

Folkhälsokommittén bjuder årligen in till en
endagskonferens på temat fullföljda studier. Under 2017
deltog cirka 400 personer från kommuner, VGR:s
verksamheter, frivilligorganisationer, myndigheter.

Koncernkontoret/
folkhälsa

Datum för nästa konferens är 2018-02-08.

Aktivitetslista 2017/2018 | 2017-09-18

