Inbjudan till länsdialog om konsultation och hälsoundersökningar för
barn aktuella inom socialtjänsten - hinder och möjligheter.
SKR har nationellt initierat till länsdialoger för att säkerställa barn och ungas rätt till
hälsoundersökningar. Dialogerna genomförs tillsammans med de regionala utvecklingsledarna för
den sociala- barn och ungdomsvården.
SKR och FoU Socialtjänst välkomnar dig som är yrkesverksam i Västerbotten som socialchef, IFOchef, enhetschef, BBIC-utbildare eller BBIC-ansvarig eller politiker med ansvar för den sociala barnoch ungdomsvården. Beroende på var i processen ni befinner er är det öppet för er att bjuda in
andra, kanske representant från hälsocentralen eller andra inom er förvaltning. SKR kommer dock
inte att ha någon representant från hälso- och sjukvården.

Datum: Den 20 oktober 8.30 – 12.00
Anmälan: På den här länken senas den 11 oktober: https://forms.office.com/r/W0yYbFbzrH

Här kan du hitta mer information om Västerbottens samverkansöverenskommelse och rutiner för
konsultation och hälsoundersökningar på begäran av socialtjänsten.
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/samverkan/halsoundersokningar-pa-begaran-avsocialtjansten
Har du frågor och funderingar kring arbetet med hälsoundersökningen eller länsdialogen är ni
välkomna att kontakta oss.
Disa Edvall Malm
Forskningsledare
FoU Socialtjänst
070-600 63 88
disa.edvall.malm@regionvasterbotten.se

Nanna Forsgren
Utvecklingsledare/samordnare barn och unga
FoU Socialtjänst
070-258 57 33
nanna.forsgren@regionvasterbotten.se

SKR
Mikael Mattsson Flink
Handläggare
Vård och omsorg
mikael.mattsson.flink@skr.se

Marta Nannskog
Handläggare
Vård och omsorg
marta.nannskog@skr.se

Program
Länsdialogen sker digitalt den 20 oktober. Länk kommer på mejl till anmälda deltagare senast tre
dagar innan konferensen äger rum.
Tid

Agenda

8.30 – 9.15

Varför är det här en viktig fråga? I vilken omfattning genomförs
hälsoundersökningar för placerade barn? Hur ser regelverket och
ansvarsfördelningen ut?
Utrymme för frågor och dialog.
- Mikael Matsson Flink och Marta Nannskog, SKR

9.15 – 9.45

Kaffepaus

9.45 – 10.15

Hur fungerar överenskommelsen i stort i Västerbotten? En kort lägesbeskrivning
av implementeringsprocessen i länet.
Utrymme för frågor och dialog
- Disa Edvall Malm, FoU Socialtjänst, Region Västerbotten

10.15 – 10.45

Tvärkommunal dialog
Vad känner vi igen av de hinder och möjligheter som presenterats.

10.45 – 11.00

Återspegling av vad som sagts.

11.00 – 11.40

Kommunal dialog vad behövs för att samverkansöverenskommelsen ska
omsättas hos oss.
-

11.40 – 12.00

Hur uppmärksammar vi barn och ungas hälsa?
Hur säkerställer vi att hälsoundersökningen blir genomförd?
Hur följer vi upp arbetet?
Vad fungerar och vad behöver förbättras i nästa steg?

Vad vill vi förbättra och hur ska vi gå till väga.

