Uppdrag och ansvarsområden
Psykisk hälsa - barn och unga
(Sammanfattning av styrdokument som reglerar verksamheten)
1. Verksamhetens namn och professioner inom verksamheten
Barnhälsovården i Jönköping, Habo och Mullsjö kommun. Lokaliserat på 12 olika enheter.
Gränna, Huskvarna, Tenhult, Rosenlund, Öxnehaga, Jönköping väster, Bankeryd, Habo,
Mullsjö, Dalvik, Råslätt, Norrahammar.
Enheten består även av en Föräldrar/barn psykolog enhet lokaliserad i Huskvarna.
Professioner som arbetar på Barnhälsovården är Barnsjuksköterskor, Distriktsköterskor,
Distriktsläkare (Från Vårdcentral), Barnläkare (från BUMM) och Psykologer.
10 av dessa ena 12 enheter är familjecentraler eller familjecentralsliknande enheter det betyder att
Kvinnohälsovård, Barnhälsovård och Öppen förskola, samt socialtjänstens råd och service är
lokaliserade tillsammans detta för att samverka och för att erbjuda tidiga insatser till blivande
föräldrar och familjer med barn.

Uppdrag och avgränsningar
Barn 0-6 år och föräldrar. Föräldrar/barn psykologen enheten vänder sig även till gravida
kvinnor. Vårt uppdrag och avgränsningar finns beskrivet i Rikshandboken för barnhälsovård.

2. Tidig upptäckt
I varje möte på barnhälsovården bedöms barnets psykiska och fysiska hälsa. Vid misstanke av
lindrig ohälsa erbjuds barnhälsovården riktade insatser, dessa genomförs vb. i samverkan med
de andra aktörerna på familjecentralen, men även med andra samarbetspartners så som
förskola, socialtjänst osv.
Barnhälsovården arbetar alltid med barnkonventionen som grund.
Vid misstanke om att barnet far illa kontaktas alltid socialtjänsten.

3. Tidiga insatser/förebyggande behandling
Lyhörd för föräldrars oro, hög grad av kontinuitet, samverkan kring de familjer som bedömts
som riskfamiljer, generella föräldragrupper och individuellt föräldrastöd.
Tätare kontakter och fler hembesök till identifierade riskfamiljer.
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4. Samverkan
Socialtjänst
Kvinnohälsovård
Förskola
Vårdcentralen
BUP
Barnklinik
Barn- och Ungdomshabilitering
Barn- och ungdoms psykiatrin
Logopedmottagningen
Audionommottagningen
VB andra aktörer inom kliniken.

Samverkansavtal familjecentraler
http://www.jonkoping.se/download/18.74fef9ab15548f0b80020706/1465889775042/Familjec
entraler+J%C3%B6nk%C3%B6pings+kommun.pdf
5. Avvikelsehantering vid samverkansproblem mellan verksamheter.
Ange hanterings rutin:

Alla avikelser 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 skickas till verksamhetschef för kännedom som ansvarar för att
dessa skickas till chefsforum.
Alla avvikelsehanteringsrapporter ska vidarebefordras till chefsforum.
Ange rutin:

Uppdateras varje år. Gäller från och med datum: 161205
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