PSYNK/Norrbus – Halvtid
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Uppställda mål vid start i mars 2012
Detta tänker vi oss att göra i ett fortsatt projekt:
1.

Vi behöver en längre tid för att under kontrollerade former fortsätta att genomföra
nätverksmöten och utvärdera vad som händer, vilka problem som finns, hitta lösningar.

2. Vi behöver utveckla ledningsfunktionen kring samverkan och hitta mätbara mål ner på
kommunnivå. Vi behöver vi ta fram ett dataprogram som alla aktörer kan dokumentera i.
En kravspecifikation måste tas fram, där också svårigheter och problem med detta lyfts
fram. Sedan bör vi implementera programmet och pröva det under en tid
3. Vi behöver utveckla arbetet så att vi ger tidigare hjälp i första linjen till barn med en
befarad komplex problematik. Nätverksmötet ska ses som ett naturligt, snabbt, första steg.
4. Vi behöver informera föräldrar på ett enkelt och tydligt sätt så att nätverksmodellen
avdramatiseras och ses som en hjälp för att komma vidare.
5. Vi behöver fortsätta att utbilda personal, utvärdera utbildningarna, och hitta en modell för
kompetensutveckling som kan användas på nationell nivå.

Hur sammanfattar vi arbetet med våra mål?
1.

Vi jobbar på med nätverksmöten. Vad jag kan se bör vi bli mer medvetna om hur vi sätter upp
delmål och mål. Vi måste arbeta vidare på hur vi ger hjälp bäst.

Exempel på delmål och mål
Start

Utgångs
position

3v
Delmål

Calle är i
Skolan 2 dagar

MÅL
L

Calle sover
tre nätter

Calle är i skolan
varje dag
Calle sover
varje natt
Calle är torr
varje natt

Föräldrar och barn rapporterar ex genom dagbok
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2. Utveckla ledningsfunktion samt hitta mätbara mål ned på kommunnivå, tror inte att någon
riktigt har haft möjlighet att lägga arbetstid här. Hjälp är på G via SKL, mera om det i
nulägessammanfattningen. Dokumentera i ett dataprogram, Kommunförbundet och
Landstinget i Norrbotten har utvecklat ett program utifrån ”Meddix” som används i
vårdplanering. Ska vara mer eller mindre klart.
3. Tidigare hjälp i första linjen - Arbetsgruppen 0-6 år har jobbat med detta. Förslaget på
arbetsrutin kring nätverksmöten ligger nu hos Kalix kommun för översyn.
Om allt är bra Läggs till
handlingarna
Förskolechef

Rådgivning
Konsultation

Föräldrar
uppmanas
kontakta
BHV
Möte
med
föräldrar

Personal
gruppen
(Möte)

BHVLäkare

Konsultation
BHV Psykolog

Kontakt
med BHV

Utredning

Handlingsplan

Föräldrar
kontaktar
inte BHV

Samverkansmöte

Föräldrar
avbryter

4. Information – vi har ett infoblad på vår egen hemsida om Norrbus. Finns mer att göra.
5. Utbildning för personal – SKL jobbar på en e-learning koncept, kanske användbart för oss.

Samarbete med SKL
Vårt arbete med det ”Gröna kortet” har som vi vet fått en
stor uppmärksamhet via SKL. Under de senaste månaderna
har vi fått ett tätare samarbete med SKL då de börjat jobba
med att lyfta fram ”samordnad individuell plan” SIP i sitt
arbete.
Vi har bjudits in att berätta om vårt arbete vid ett
antal tillfällen. Projektledningen för SKL:s arbete med SIP
har besökt oss två gånger under våren, vid dessa besök har
även Kommunförbundet i Norrbotten och NLL deltagit.
Samma grupp kommer att träffas igen i september.
Till höger det informationsmaterial som
kommit från SKL under våren. I den finns flera hänvisningar
till östra Norrbottens arbete.
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Nuläge
Gröna kortet & SIP
I verksamheterna hänvisar man till att använda Gröna kortet inom skolan, socialförvaltningen,
primärvården och BUM. Det är viktigt att personalen och framförallt cheferna ser vinsten av och
vikten av att använda rutinen.
I det fortsatta arbetet ska vi utvärdera arbetssättet med Gröna kortet både bland aktörer och
mottagare, dvs. personal, klienter, patienter och brukare. Vi får hjälp att genomföra detta av SKL
och möjligtvis även från NLL och Kommunförbundet i Norrbotten.
SKL kommer via Yngve Berg att bidra med medel för att anställa en person på 30 % i 6 månader
för utvärderingen. Det är mer eller mindre klart att en person som jobbar i Övertorneå kommun
som skolutvecklare kommer att ta på sig uppdraget.
Mera implementering - Det som skulle behövas är en återkommande utbildning och uppdatering
av Gröna kortets arbetsmodell. Trots en väl genomförd implementering konstaterar styrgruppen
att man inte vet hur det fungerar överallt, finns flera orsaker, nya chefspersoner, ny personal och
byten av projektledare bland annat. Det saknas en återkommande utbildning.
Varje kommun i Östra Norrbotten måste bedöma sitt implementerings behov av Gröna kortet.
Den lokala styrgrupp som finns i varje kommun i Östra Norrbotten för följa upp arbetet med det
Gröna kortet och SIP, bör kolla av läget i sin kommun.

Norrbusavtalet
Norrbus avtalet är under revidering. Huvuduppdraget att arbeta med revideringen har Henry
Lundgren vid kommunförbundet. En arbetsgrupp har varit knuten till uppdraget bestående av
Gerd Bergman och Mikael Lekfalk, Luleå kommun, Petra Berg och Git Ström NLL, Annika
Henriksson och Monica Westman, skolan samt Ulla Isaksson och Elis Sjöblom-Jayet, BUP.
Revideringen kommer att slutföras under hösten. Efter det kommer länets kommuner kunna anta
Norrbus avtalet i sina respektive barn- och utbildnings nämnder, socialnämnder och/eller
kommunfullmäktige.

Media
Vid styrgruppens möte i maj togs det upp att media bör bjudas in vid olika utbildningsdagar mm
för att sprida goda exempel och kunskap till allmänheten. Hjälp kring detta erbjuds från SKL.

Webbinformation & prestationmedel
För att få ta del av regeringens
prestationsmedel inom psykiatri måste vi
klara de krav som ställts upp. Kraven handlar
om att ha information på kommunens
hemsida som vänder sig till barn och familjer,
det handlar också om att lämna uppgifter om
vårt arbete med SIP, samordnade individuella
planer.
SIP jobbar vi med i och med Gröna kortet,
men webbinformationen blir ett nytt område.
För webbinformationen får vi ta del av en mall
som SKL tagit fram, det gäller få in aktuell
information i tid. Sedan ska Socialstyrelsen
granska efter en kravmall de tagit fram.
Kalix och Haparanda är redan nu nästan klara med
sina sidor. Övriga kommer i gång i sommar.

Kalix är på G med sin sida.
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Vad händer under hösten?
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• Utvärdering med stöd från SKL, kommunförbundet, NLL
• Fortsatt implementeringsarbete i kommunerna
• Utbildning (SKL jobbar på e-learning modell)
• Webbinformation – Prestationsmedel
• BRÅ-konferens 5 november i Överkalix
• PSYNK + Pajala, Polisen, Länsstyrelsen

Planering hösten 2013
BRÅ konferensen den 5 november
Målgruppen för konferensen är kommunalråd, politiker i östra norrbotten, kommun-, social-,
skolchefer, rektorer och elevhälsoteam, folkhälsoordföranden samt representanter från det civila
samhället m.fl.
Konferensen planeras innehålla socioekonomi, föräldrastöd och systematiskt generellt arbete,
Norrbus - en presentation av vårt "tänk", polisperspektiv, politiskt perspektiv och dialog.
Bakom dagen står PSYNK Östra Norrbotten, Länsstyrelsen och Polisen.

Vid Tangenterna Erik Nilsson
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