Uppdrag och ansvarsområden
Psykisk hälsa - barn och unga
(Sammanfattning av styrdokument som reglerar verksamheten)
1. Verksamhetens namn och professioner inom verksamheten
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna Huskvarna och Jönköping
Barnläkare, barnsjuksköterskor, vårdadministratörer

2. Uppdrag och avgränsningar
Vi är en barnmedicinsk specialistmottagning för barn och ungdomar 0-18 år. För barn 0-1 år
har vi ett primärvårdsuppdrag. Vårt uppdrag och våra avgränsningar finns beskrivet i FAKTA.

3. Tidig upptäckt
Vi arbetar i enlighet med barnkonventionen där barnets bästa kommer först. I varje möte med
barn och familj bedöms barnets fysiska och psykiska hälsa genom anamnes vid besök där
frågor om barnets situation i hem och skola tas upp med föräldrar och barn tillsammans och
när så är möjligt enskilt med barnet. Tecken på bristande omsorg och tecken på fysisk eller
psykisk misshandel identifieras i mötet med föräldrar och barn samt via anamnes och somatisk
undersökning.
I vårt uppdrag ingår att tidigt identifiera psykisk ohälsa. Vid misstanke om lindrig psykisk
ohälsa är vår främsta samverkanspartner för barn < 6 år (t.o.m. förskola) barnets sjuksköterska
på barnhälsovården samt vb psykolog inom barnhälsovården. För barn > 6 år (fr.o.m.
förskoleklass) är motsvarande samarbetspartner barn- och ungdomshälsan. Vid misstanke om
allvarlig psykisk ohälsa är vår samverkanspartner Barn- och ungdomspsykiatrin. Vb görs
orosanmälan till socialtjänsten.

4. Tidiga insatser/förebyggande behandling
Lyhördhet för föräldrars oro, kontinuitet till läkare och sjuksköterska, teamarbete kring
riskfamiljer.
Tätare kontakter samt snabbt agerande vid misstanke om psykisk ohälsa ex. SIP och kontakt
med andra samverkanspartners.

5. Samverkan
Barnhälsovården
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Elevhälsan
Skola
Vårdcentraler
Barnkliniken
Barn- och ungdomspsykiatrin
Barn- och ungdomshabiliteringen
Socialtjänsten
Barn- och ungdomshälsan
Föräldra- och barnpsykologenheten
Ungdomsmottagningen
Vid behov övriga kliniker inom regionen
Inga samverkansavtal förekommer.

6. Avvikelsehantering vid samverkansproblem mellan verksamheter.
Alla avvikelser registreras och hanteras i regionens digitala avvikelsesystem för synergier.
Då verksamheter finns utanför regionen tas papperskopia ut och skickas till berörd enhet efter
telefonkontakt.
Synergier utanför regionen skall skickas till verksamhetschef för kännedom som ansvarar för
att dessa skickas till Chefsforum.

Uppdateras varje år. Gäller från och med datum: 2016-11-16
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