En sammanhållen barn, elev och
ungdomshälsa SIM-projekt start våren
2019

Sammanhållen elevhälsa - en del av en större plan
• En av rekommendationerna för 2018 inom arbetet
med Handlingsplan Fullföljda studier handlar om en
sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård
• Syftet är att utjämna skillnader i livsvillkor och hälsa
genom att öka förutsättningarna för barn och unga
att fullfölja sina studier.
• Detta ska genomföras genom att utveckla en
modell med gemensamt arbetssätt för tidiga
insatser där Västra Götalandsregionen och
kommunerna samarbetar runt barn och unga på
ett systematiskt sätt.
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Förslag: Arbetssätt/modellen
• Varje skolsköterska i elevhälsan inom pilotområdena ska ha en
formaliserad kontakt med personalen på vårdcentralen som har
tilläggsuppdrag kring barn och ungas psykiska hälsa.
• Varje skolkurator inom pilotområdena ska ha en formaliserad
kontakt med socialtjänsten och socionom på vårdcentralen som har
tilläggsuppdrag kring barn och ungas psykiska hälsa.
• Insatserna ska vara sammanhållna, lättillgängliga och jämlika samt
bygga på barnets/ungdomens behov och delaktighet.
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En sammanhållen barn, elev och
ungdomshälsa SIM-projekt start våren 2019
• Pilotprojektet avser att inom 2-4 geografiskt och demografiskt
olika områden i Västra Götaland
• Testa en basmodell för systematiskt samarbete mellan kommunernas
elevhälsa och socialtjänst samt de vårdcentraler/satelliter i regionen
som har ett tilläggsuppdrag kring barn och ungas psykiska hälsa.

Syfte
• Formaliserade kontaktytor och rutiner mellan
elevhälsopersonal, professioner på vårdcentral och
socialtjänstpersonal förväntas göra insatserna runt barn och
unga mer sammanhållna, lättillgängliga och jämlika samt i
större utsträckning bygga på barnets/ungdomens behov
och delaktighet.

Projekttiden 2019-02-01 till 2020-09-30
Vision
• Fokus på omställningen till den nära vården.
• Förbättra samverkan, göra den mindre bunden till person och
mer till funktion och nå ut med psykologisk kunskap tidigare i
vårdförlopp.
• Undvika att patienter hamnar i onödan hos specialiserad vård.
• Ge stöd till vårdgrannar att klara mer av psykologiskt stöd på
hemmaplan med stöd från primärvården.

Projekttiden 2019-02-01 till 2020-09-30
• Öka tillgänglighet och använda sig av digitaliseringens fördelar.
• Skapa enkla, robusta vägar till samverkan ex genom digitala forum för
samverkanspartners är en av de spår vi undersöker.
• Bärande idé för projektet är att utgå från befintliga resurser för att
skapa en hållbarhet av förändringsarbetet när projekttiden är slut.

Tidplan
Genomfört och pågående
Uppstart med rekrytering av projektledare,
Maria Sjöblom Hyllstam
Benchmarking
Planering för att skapa en palett av förslag på
hållbara sätt att stärka samverkan och
förankring

Planerat
Rekrytering av deltagande enheter Ungas
psykiska hälsa, Infomöte 6 maj
Matcha tillgängliga UPH med intresserade
geografiskt spridda kommunala
samverkanspartners maj-juni 2019, prioritera
områden där befolkningen inte haft så stor
nyttjande grad av Ungas psykiska hälsa
Påbörja en praktisk förstärkt samverkan utifrån
intresse och behov i 2-4 olika delar i regionen
aug/sept 2019
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Kontakt
Maria Sjöblom Hyllstam, Projektledare
maria.sjoblom.hyllstam@vgregion.se
Telefon 070-0207645
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