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Suicidprevention är en viktig del i trygghetsarbetet i kommunens verksamheter. Arbetet bedrivs bland annat med fokus på värdegrunden på skolorna för att skapa en gemenskap, glädje och respekt för sin person. Det är viktigt att barn och elever känner
sig sedda och bekräftade samt att de känner tillit och förtroende för vuxna.
Elevhälsan och skolornas trygghetsteams arbete utgör en viktig del för att stärka elevernas psykosociala hälsa.
Familjecentrum är en mötesplats för föräldrar och barn. Här samordnar kommunen
och regionen sina resurser för att på bästa sätt möta de behov som barn, ungdom eller
förälder kan möta i olika situationer.
Kommun och region har en samverkan med ett gemensamt konsultationsforum för
barn och ungdomar med psykisk ohälsa. I detta forum ska det även arbetas med förebyggande insatser.
Skolan och socialtjänsten bedriver gemensamt föräldrautbildningar där det bland annat handlar om att få föräldrar att i tid söka hjälp och stöd för sina barn och ungdomar.
Socialtjänsten i kommunen bedriver ett samarbete med primärvården och öppenvårdspsykiatrin kring riskbruk, missbruk och beroende. Gruppen träffas regelbundet.
Syftet med gruppen är att förbättra omhändertagandet av kommuninvånare och öka
tillgängligheten för dem med riskbruk/missbruk- och beroendeproblematik och deras
anhöriga.
Familjeteamet arbetar i samverkan med andra aktörer förebyggande arbete, stödjande/rådgivande samtal till barn och unga/unga vuxna samt samtalsinsats där socialtjänsten ger uppdrag. Arbetet är riktat mot riskbruk, skadligt bruk, hantering av psykisk ohälsa, hantering av negativa känslor, familjebekymmer med mera.
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Målsättning

Aktiviteter

Ansvar

Medverkande

Klart

Att arbeta utifrån den länsöSe plan via Region
vergripande samverkansöver- Dalarnas hemsida
enskommelse som tecknats
via Region Dalarna för personer med psykiska funktionsnedsättningar från 18 år

Vansbro kommun
Region Dalarna

Löpande

Förebygga och behandla
psykisk ohälsa hos barn och
ungdomar

Vansbro kommun:
−
Rektorer
−
Elevhälsa
−
Socialtjänsten
−
Familjeteamet

Skolsköterska
Löpande
Skolläkare
Specialpedagoger
Familjebehandlare
Socialsekreterare
Lärare/Förskolelärare
Kuratorer
Psykologer
Vårdnadshavare
Ungdomsstödjare

Identifiera och
uppmärksamma
riskfaktorer/ psykisk
ohälsa. Kontakta
vårdnadshavare och
remittera till landstinget/BUP.

Region Dalarna

Främja en bra psykosocial
miljö i skolan så att barnen
på skolorna känner sig
trygga.

Utbildning/information Trygghetsteamet,
till elever kring norElevhälsan
mer och maktstrukturer samt arbete för
att skapa en bra värdegrund

Fånga upp tidiga tecken på
ohälsa hos barn och elever

Elevcoacher på alla
kommunala skolor

Rektor

Elevcoacher

Pågår

Uppmärksamma och åtgärda
alla former av kränkningar
mot barn och elever

Dokumenterar och
följer upp alla ärenden från elev till huvudmannanivå

Skolchef
Rektorer

Lärare

Löpande

I ett tidigt skede erbjuda
rätt insatser till barn/
ungdom

Samverkan, rådgivning och konsultation
kring barns och
ungas psykiska hälsa
enligt lokal överenskommelse. (Första
linjen)

Förskola/Skola
Socialtjänsten
Familjeteamet
Primärvård
BUP1 och HAB2 i samverkan

Skolsköterska
Löpande
Skolläkare
Specialpedagoger
Familjebehandlare
Socialsekreterare
Lärare/Förskolelärare
Kuratorer
Psykologer
Vårdnadshavare

Ökad tillgänglighet till ungdomsmottagning.

Samverkan med Mal- Vansbro kommun
ungs ungdomsmotRegion Dalarna
tagning i syfte att öka
tillgängligheten för
ungdomarna
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Barn- och ungdomspsykiatri
Habilitering

Löpande

Sjuksköterska
Barnmorska
Kurator/Samtalsstöd
Läkare

Pågår
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Följa utveckling av barn och
ungdomars mående över tid

Digitalisera hälsosamtal och samla
dem i en databas

Förbättra omhändertagandet Insatser erbjuds efter
av kommuninvånare. Öka till- individuella behov
gängligheten för dem med
riskbruk/ missbruk och beroendeproblematik och dess anhöriga

Enhetschef för elevhälsan

Skolsköterska

2020–
2021

Vansbro kommun
Primärvård och vårdcentralens öppenvårdspsykiatri i samverkan

Socialsekreterare
Psykolog
Sjuksköterska
Kurator

Löpande

