Uppdrag och ansvar – Barn- och ungdomshälsan
Verksamhetens namn och beskrivning
Barn- och ungdomshälsan Jönköping. Vårt upptagningsområde är Habo, Jönköpings och Mullsjö
kommuner. Verksamheten finns på Huskvarna vårdcentrum. Barn- och ungdomshälsan (BUH) är
en samlokaliserad verksamhet med två huvudmän, Jönköpings kommun samt Region Jönköpings
län. När det gäller kommunen så finns medarbetare på plats från socialtjänsten. Skolan involveras
genom en aktiv samverkan med den aktuella skolan. Regionens medarbetare finns på plats från
Barn- och ungdomsenheten.
Uppdrag och avgränsningar
Vi är en första linje-verksamhet med uppdrag att ge råd, stöd, behandling till barn och unga 6 till
och med 17 år med psykisk, psykosocial och/eller psykosomatisk problematik. Verksamheten
vänder sig också till föräldrar som önskar råd/stöd i sitt föräldraskap/sin föräldraroll. Det
övergripande uppdraget är att målgruppen för verksamheten ska få rätt insats på rätt nivå. Genom
att erbjuda tidiga insatser ska verksamheten bidra till att förhindra utveckling av allvarlig
problematik. Ledord för verksamheten är hög tillgänglighet och låg tröskel vilket kräver att vi
arbetar med kortare insatser.
Våra medarbetare i huvudteamet är socionomer, barnsjuksköterska, leg. psykologer, enhetschef
och vårdadministratör. Teamet har även viss tillgång till sjukgymnast samt konsultation av
barnläkare.

Skriftliga rutiner
De som bedöms vara i behov av insats på första linjen nivå bokas in för ett nybesök. De flesta
ärenden fördelas vid teamkonferens (två gånger per vecka). Vid första besöket träffar familjen två
olika professioner, oftast en kommunanställd och en regionanställd. De barn/unga/föräldrar som
bedöms vara i behov av annat stöd än det som ges på mottagningen arbetar vi aktivt för att
”slussa” till rätt instans. Detta innebär att vi, med föräldrarnas samtycke, kontaktar den instans där
vi bedömer att familjen kan få rätt hjälp och de i sin tur kontaktar familjen. Om ärendet kommer
till oss på remiss avvisar vi remissen med hänvisning till rätt instans.
Samverkansöverenskommelse med skola
Vår samverkansöverenskommelse möjliggör, med föräldrarnas samtycke, att vi kan kalla skolan
till en träff på barn- och ungdomshälsan, om barnets behov kräver det och träffen ska då kunna
ske inom 14 dagar.
Behandlingskonferens
Varje dag sker samverkan i teamet, mer formellt en gång per vecka då teamet träffas för att
diskutera ärenden. Vid behandlingskonferenser finns också alltid möjlighet att koppla på fler
medarbetare från teamet om man ser behov av att arbeta med mer tvärprofessionell kompetens.
Vi använder också övriga instanser i kommunen och regionen när vi ser att de kan vara
behjälpliga, t.ex. Vårsols familjecenter och deras barnverksamheter, socialtjänsten (både
myndighet och öppenvård) och regionens övriga verksamheter. Vid behov av stöd inom Barn- och
ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) remitterar vi vidare till dem.
När barnets sociala situation bedöms vara alltför komplex för råd och stöd på BUH hjälper
personal på BUH i första hand föräldrarna att göra en ansökan om hjälp/bistånd till
mottagningssekreterarna på respektive socialkontor. Om föräldrarna motsätter sig utredning om
bistånd informerar personal på BUH om skyldigheten att göra anmälan enligt 14kap 1 §
Socialtjänstlagen om oro finns för att ett barn far illa. Personal på BUH erbjuder att delta vid
första mötet med mottagningssekreterarna.

Stöd för anmälaren
När behov av en anmälan finns informeras närmaste chef. Chefen ansvarar då för att avsätta tid
för konsultation och reflektion med lämplig kollega/kollegor.
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