Psykisk hälsa - barn och unga
1. Verksamhetens namn
Familjebehandling

2. Uppdrag och avgränsningar
Vi vänder oss till..

Vår målgrupp är barn och ungdomar upp till 15 år och deras familjer som beviljats stöd
genom utredning på Barn och Ungdom samt genom R&S.

3. Tidig upptäckt
Upptäckt sker genom..

Genom det stöd och den behandling vi erbjuder på Familjebehandling upptäckts ibland
psykisk ohälsa hos våra barn, ungdomar och deras vårdnadshavare. Ofta
förkommande är att våra samverkanspartners upptäcker och remitterar vidare till vår
verksamhet.
Agerande vid misstanke om att barn far illa..

Vid misstanke om att ett barn far illa har vi skyldighet att uppmärksamma förhållande till
Socialtjänsten Barn och Ungdom. Vi har alltid som vårt första fokus att tänka skydd och
säkerhet utifrån ett barnperspektiv.

4. Tidiga insatser/förebyggande behandling
Våra insatser..

Vi kan se att allt vårt stöd och vår behandling är förebyggande utifrån vilket perspektiv
vi utgår ifrån, men om vi håller specifikt fokus på metoder som även riktar sig rent
förebyggande och som kan praktiseras i tidigt skede så har vi:
- Trygghetscirkeln(Stärkande anknytningsarbete, skapar trygga barn)
- Beardslee( Förebygger utveckling av psykisk sjukdom hos barn och minimerar
skuldkänsla)
- FFT( Funktionell familjeterapi för familjer med utagerande barn/ungdomar)
- Stödgrupper för barn/föräldrar

5. Samverkan
Vi samverkar när/med..

För att ett väl utfört behandlingsarbete ska äga rum, bygger det oftast på att samverkan
fungerar. Utifrån vår målgrupp 0-15 år blir det många olika samverkansparter, t ex:
missbruksfunktion, försörjningsstöd, funktionshinderomsorgen, skola, barnhälsovård,
mödrahälsovård, barn- och ungdomspsykiatri, habiliteringen. Dessutom samverkar vi
inom vår egen organisation Barn och Ungdom
.
Upprättade samverkansavtal (Avtal namnges och länkas).
Sip

6. Avvikelsehantering vid samverkansproblem mellan verksamheter.
Ange hanteringsrutin:

Händelsehanteringssystem internt
Synpunktshantering externt
Förutom dessa så har vi tjänstemammamöten där vi reder ut våra arbetsroller och ev.
bekymmer i samarbete.

Alla avvikelsehanteringsrapporter ska vidarebefordras till chefsforum.
Ange rutin:

Ingen skriftlig rutin.
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