Uppdrag och ansvarsområden
Psykisk hälsa - barn och unga
(Sammanfattning av styrdokument som reglerar verksamheten)
1. Verksamhetens namn och professioner inom verksamheten
Tellus Ungdomsboende

2. Uppdrag och avgränsningar
Vi vänder oss till..

Tellus Ungdomsboende har ett uppdrag som innebär att erbjuda kvalificerade
behandlingsinsatser för ungdomar mellan 18-22 år i form av eget träningsboende.
Målgruppen är:
Ungdomar som lämnar institution eller familjehem och som behöver adekvat eftervård på
hemmaplan.
Ungdomar som är i riskzonen för placering på grund av eget beteende och där ett
träningsboende med tydlig struktur och stöd kan vara ett alternativ till placering.
Ungdomar med en kombination av social och neuropsykiatrisk problematik, som behöver stöd
för att lära sig klara av ett eget boende.
Ungdomar som på grund av hemmiljö behöver ett träningsboende utanför hemmet.

3. Tidig upptäckt
Upptäckt sker genom..

Ungdomar som kommer till Tellus ungdomsboende beviljas alla bistånd enligt
socialtjänstlagen från en socialsekreterare. När en ungdom flyttar in till Tellus påbörjas en
fyra veckor lång kartläggningsperiod där följande områden kartläggs: alkohol & narkotika,
funktion, ekonomi, hälsa, motivation och nätverk. Sammanställning görs av dessa områden
som påverkar inriktning av behandlingen.
Agerande vid misstanke om att barn far illa..

Under en behandlingsinsats på Tellus finns alltid en socialsekreterare inkopplad och ärendet
följs upp med regelbundenhet.

4. Tidiga insatser/förebyggande behandling
Våra insatser..

Tellus använder resultatet av informationen från kartläggningsperioden som ett sätt att snabbt
kunna erbjuda rätt behandling till rätt ungdom. Förhoppningen är att det då tidigt ska
uppmärksammas vilka svårigheter ungdomen har och kunna anpassa behandlingen i en
proaktiv riktning.
Vid misstanke om allvarlig psykisk ohälsa såsom suicidrisk, anorexi, psykos samt
beteendestörningar tar Tellus kontakt med vuxenpsykiatrin. Vid akut situation ringer
behandlaren 112 och tar kontakt med socialjour eller polis, där det bl.a. finns en larmplan vid
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suicidrisk. Då det är möjligt åker behandlaren med ungdomen till psykiatriska akutenheten på
Ryhov. Tellus använder suicidstegen som ligger under suicidprevention på Jönköpings
kommuns intranät.

5. Samverkan
Vi samverkar när/ med..

Ett nära samarbete sker med den remitterande socialsekreteraren. Det finns även ett
utvecklat samarbete med försörjningsstödet, med skolor och Ung Arena. Tellus kommer
också mycket i kontakt med de vårdkontakter som finns runt en ungdom, vilket kan vara både
primärvård och psykiatri. Ytterligare ett viktigt samarbete är med tekniska kontoret och de
olika bostadsföretag som Tellus hyr sina lägenheter av.

Upprättade samverkansavtal(Avtal namnges och länkas).
Tellus har inte själv upprättat ett samarbetsavtal med någon annan verksamhet men ingår i
det samverkansavtal som socialförvaltningen upprättat gällande bostadsförsörjningen i
kommunen.

6. Avvikelsehantering vid samverkansproblem mellan verksamheter.
Ange hanterings rutin:

Tellus använder synpunkt- och händelsehanteringssystemet i InControl samt Lex Sarah.

Alla avvikelsehanteringsrapporter ska vidarebefordras till chefsforum.
Ange rutin:

Alla avvikelserapporter som görs av personal kommer sektionschefen till kännedom för
åtgärdshantering.

Uppdateras varje år. Gäller från och med datum: 2016-11-01
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