MEDDELANDEBLAD HLT 2021-1
För att alla som arbetar med HLT i länet ska nås av information om uppföljning,
nyheter m.m. skickas ett meddelandeblad ut ca 4 ggr/år. Avsändare av meddelandebladen är
processledarna för HLT. Samordnaren i teamet skickar ut till övriga teammedlemmar.
Lägesrapport HLT
Glädjande har SKR uppmärksammat HLT arbetet, och kommer under 2021 ta fram en
inspirationsskrift om nära vård för barn och unga. Där ska HLT arbetet i Västerbotten presenteras, för
att synliggöra ett gott exempel på hur nära vård kan göra skillnad för barn och unga.
Digital webbkonferens HLT
Planering pågår för att kunna genomföra en digital webbkonferens för hela Västerbottens HLT team.
Det planerade datumet är 7/5 förmiddag, och temat är ”Samverkan kring barn som blir utsatt för
fysiskt och psykiskt våld.” Särskild inbjudan kring detta kommer under våren. Tidigare utskick av
webbutbildningen Våld mot barn, finns nedan under rubrik ”Länktips”.
Säker E-post
Nu kan anställda inom Region Västerbotten skicka säker e-post för känsliga uppgifter med hjälp av
Cryptshares webbtjänst genom Outlook, både internt och externt. Mer info finns på Regionens
intranät. Enligt information på Regionens intranät ska även externa parter kunna använda tjänsten
för att skicka säker e-post till en mottagare i Region Västerbotten.
Uppföljning HLT
Det är roligt att se att trots Coronapandemin pågår ett intensivt arbete i HLT teamen. Vi förstår
utifrån jämförelser av statistik från tidigare uppföljningar att omställningen till digitala möten varit
olika utmanande. Vi vill uppmana er att hålla i detta viktiga samverkansarbete för barn och unga. Om
tekniken sätter hinder för fortsatt samverkan uppmanar vi er att ta kontakt med IT i er kommun för
en lösning samt att signalera svårigheten till era lokala processledare.
Sammanställningen av uppföljningen för HLT teamens arbete för höstterminen 2020 bifogas detta
utskick. Halvårsrapport för Västerbotten vt -20 har under förra terminen kommunicerats och
uppmärksammats av politiker och tjänstemän i länets kommuner, denna bifogas i detta utskick.
Sammanställning av helårsrapport för HLT i Västerbotten för 2020 kommer att publiceras på Region
Västerbottens hemsida när den är färdigställd, se rubrik ”Länktips” nedan. Totalt i länet har ca 680

barn lyfts i HLT teamen, varav ca 450 barn med samtycke från vårdnadshavare, 161 SIP har
genomförts.
Revidering HLT handboken
Många frågor har lyfts gällande hur teamen ska möjliggöra samverkan för barn och familjer som är
listad på annan hälsocentral, tillhör förskola/skola som ej är delaktig i HLT samverkan, skriven i annan
kommun än den man bor eller går skola i.
Vi har gjort ett förtydligande med en huvudprincip som kan vara vägledande. Nedan ser du den nya
formuleringen.
Listad på annan hälsocentral, tillhör förskola/skola som ej är delaktig i HLT samverkan, skriven i
annan kommun än den man bor eller går skola i.
HLT-samverkan bygger på barnets och familjens närområde. Huvudprincip när ett barn är listad på
annan hälsocentral, skriven i annan kommun än den man bor eller går skola, är att barnet tas upp i det
HLT team där barnet går i förskola/skola.
Den medarbetare som uppmärksammar behov av samverkande insatser för ett barn/ungdom och
familj, kontaktar samordnaren i det team där barnets förskola/skola ingår. Detta team bjuder in
aktuell socialtjänst samt hälsocentral där barnet är listat. Då utgår de nyckelpersoner från
motsvarande verksamhet från ordinarie HLT möte, och ersätts av den verksamhet som bjuds in.
Om barnet går i förskola/skola som ej är ansluten till HLT samverkan, kan HLT teamet bjuda in den
verksamheten för samverkan kring barnet och familjen. Då utgår de nyckelpersoner från
förskola/skola från ordinarie HLT möte, och ersätts av den förskola/skola som bjuds in.
Om huvudprincipen ej är möjlig, finns alltid möjligheten att kalla barnet/familjen och aktuella
verksamheter direkt till ett SIP möte för samverkan.
Film om HLT
Under våren kommer Åsele att spela in en film om HLT samverkan. Denna film planeras i samarbete
med Socialstyrelsen och Skolverkets projekt TSI. Vi ser fram emot att få ta del av filmen.
Socialtjänst
Med anledning av efterfrågan från socialtjänsten i länets kommuner, har en inspirationsdag för
socialarbetare i HLT genomförts den 20 januari. Temat för dagen handlade om fokus på uppdraget
som socialarbetare i arbetet med tidiga samordnade insatser. Socialsekreterare från 12 av 15
kommuner deltog, responsen efter dagen var mycket positiv.
Nytt förslag till Socialtjänstlag är på remissrunda i kommuner och myndigheter. I det över 1000 sidor
nya lagförslaget beskrivs framtidens socialtjänst med ett tydligt fokus på förebyggande och tidiga
insatser. Socialtjänsten ska vara lättillgänglig, där barnets röst lyfts fram, samt får tillhandahålla
insatser utan föregående individuell behovsprövning.
Särskilt roligt är att HLT i Västerbotten uppmärksammats som ett gott exempel på samverkan i
remissen (sid 382):
”Som exempel kan nämnas det systematiska arbete i samverkan som Västerbottens län bedrivit. I
länet bedrivs ett systematiskt arbete i samverkan genom HLT-team (hälsa, lärande, trygghet). Det
innebär att barn och unga mellan 0–16 år erbjuds ett så tidigt samordnat stöd som möjligt, där en av
effekterna är ett minskat behov av mer omfattande insatser. HLT utgör en del av första linjen för
psykisk hälsa, och består av tvärprofessionella arbetsgrupper.

Samarbetet har resulterat i tidigare upptäckt av problem och därmed också tidigare insatser.
Samarbetet har också givit en bättre helhetssyn utifrån barnets behov vilket innebär möjlighet att
sätta in rätt insatser i rätt tid för att hjälpa barnet på bästa sätt. De olika professionerna kan hjälpas
åt över de traditionella verksamhetsgränserna för att möta barnets behov, vilket leder till ett bättre
stöd för barnet och familjen.”
Primärvård
Den 7april öppnar ”En väg in”, som är ett callcenter för barn och unga och deras vårdnadshavare dit
de ska vända sig när barnet mår dåligt psykiskt tex ledsen/nedstämd, oro/ångest etc. Här kan
föräldrar och barn få rådgivning, hänvisning till annan verksamhet, eller om behov av hälso- och
sjukvård triageras till rått vårdnivå direkt. Region Västerbotten bjuder in till informationsträff för
hälso- och sjukvårdens medarbetare och chefer den 5 mars kl 9-11.45 och informationsträff för
kommunala verksamheter förskola/skola/elevhälsa och socialtjänst den 17 mars kl 10.30-12.
Inbjudan skickas via chefer, ingen anmälan krävs, länk till mötet skickas ut separat. Om tekniken
fungerar som förväntat kommer båda träffarna att spelas in så att man kan se dem i efterhand.
Påminnelse
SIP uppföljning – barn och föräldrars delaktighet
Vi vill påminna om uppföljningen, riktad till föräldrar och barn, gällande deras upplevelse av
samverkansmötet SIP. Uppföljningen pågår mellan 201001–210531 därefter sammanställs
uppföljningen.
Länktips:
Basprogram Våld mot barn Barnafrid – Basprogram om våld mot barn
Stödlista vid kristid Stödlista för psykisk hälsa i kristid - SKR
HLT material HLT - Hälsa, Lärande och Trygghet (regionvasterbotten.se)
Material för socialtjänsten Barn som upplever våld - SKR
Vid frågor kontakta:
Lokala processledare
Södra Lappland Michaela Sandström michaela.sandstrom@regionvasterbotten.se
Södra Lappland Emma Sjögren emma.sjogren@lycksele.se
Umeå med krans Anna-Carin Forsgren Annakarin.Eriksson.Forsgren@regionvasterbotten.se
Umeå Kommun David Lindholm david.lindholm.2@umea.se
Skellefteå/Norsjö Santa Antane Santa.Antane@regionvasterbotten.se
Skellefteå/Norsjö Annelie Hellgren annelie.hellgren@skelleftea.se
Regional processledare
Västerbotten Jessika Nyström jessika.nystrom@regionvasterbotten.se
Västerbotten (FoU Välfärd) Ulrika Granskog ulrika.granskog@umea.se

