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Nyhetsbrev mars 2020

En gemensam process som finansieras av Region Kronoberg och länets åtta kommuner.

Praxismodellen på remiss
Efter ett grundligt arbete med praxismodellen i tvärgrupp barn och unga
samt arbetsgrupperna i kommunerna och hälso‐ och sjukvården, skickas
modellen nu ut på remiss. Grupperna arbetar nu vidare med barnets plan.
Tvärgruppen tittar även på vilket stödmaterial som behövs kring
praxismodellen och hur funktionen barnets bästa samordnare
(motsvarigheten till Skottlands named person) ska fungera i praktiken vad
gäller arbetsuppgifter och ansvar.
‐ Det är viktigt att alla berörda i länet har tillräckligt med information om processen både på lokal och länsgemensam
nivå. Hör gärna av er så kommer vi och berättar vad som händer och svarar på frågor. Att informera och stötta
verksamheterna i länet är det vi prioriterar högst. Besöken är viktiga då vi får med oss nyttig information och frågor
som gör arbetet bättre, säger processledare Erika Lagergren.

Hur tar vi nästa steg?
Torsdagen den 13 februari diskuterade representanter från arbetsgrupperna i kommuner och hälso‐ och sjukvård
nästa steg i processen. Diskussionerna handlade bland annat om informationsspridning. Många behöver information
om Barnens bästa gäller! i Kronoberg: barn och unga, vårdnadshavare, medarbetare i barnnära yrken, medarbetare i
idéburna organisationer och invånare.
‐ Många goda idéer och tankar spreds. Deltagarna uppskattade att få tid att diskutera och inspirera varandra. Alla har
olika förutsättningar och ingångar i arbetet som sker i den egna verksamheten. Det bidrar till givande diskussioner
som stödjer den lokala och länsgemensamma processen, säger processledare Gunnel Gustafsson.

Stort intresse
Arbetet i Kronoberg fortsätter att skapa stort intresse. Många aktörer vill höra om processen och samverka, på olika
sätt. Processledarna har bland annat träffat Cambio Cosmic, BUP:s nationella chefsnätverk, heder‐samordnare och
uppstartskonferens för resurscentrum heder, deltagit på ett stort möte med förskolan i Ljungby och på Region
Kronobergs Regiondagar.

Våra forskare Ann-Kristin och Tony
Ann‐Christine Andersson, docent, och Tony Andersson, strateg och forskare, är två av flera forskare som följer
Barnens bästa gäller! i Kronoberg. Ann‐Christine arbetar främst med undervisning och handledning på
masterprogrammet i kvalitetsförbättring och ledarskap för hälsa och välfärd vid Jönköpings högskola. Tony jobbar
främst med forsknings‐, utvecklings‐ och utbildningsfrågor inom Region Kronoberg, bland annat ledarutveckling och
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förbättringskunskap. Ann‐Christine och Tony ska hålla i de dialog‐ och
kunskapsseminarier som startar 26 mars med hittills ca 80 anmälda deltagare från hela
länet.

Barnens bästa i grundutbildningarna
Det finns ett intresse av att få in information om Barnens bästa
gäller! i Kronoberg på Linnéuniversitetets professionsutbildningar. I
februari träffades representanter för socionomutbildningarna, social
arbete, polis‐ och lärarutbildningen. Initiativet till mötet togs av professor Torbjörn Forkby, ansvarig för
följeforskningen, påhejad av processledarna. Målet är att få till samverkan och gemensamma insatser eller
utbildningsmoment.

Vecka 14 = Barnveckan i Växjö
Barn‐ och ungdomskliniken i Växjö står som värdar för den 15:e upplagan av Barnveckan, som anordnas i samarbete
med Svenska Barnläkarföreningen och Riksföreningen för barnsjuksköterskor. Konferensen hålls på Växjö Konserthus
och temat är ’’barnet i tiden’’. Barnens bästa gäller! i Kronoberg ska hålla en föreläsning om processen under
veckan. Mer om Barnveckan >>

Uppdaterat material

Förlängt och utökat uppdrag TSI

Nu är grundmaterialet om Barnens bästa gäller! i
Kronoberg uppdaterat. På hemsidan finns presentation,
bildspel och folder som ni gärna får skriva ut och
använda. Till hemsidan >>

Uppdraget från Skolverket och Socialstyrelsen om
utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser
(TSI) för barn och unga förlängs med 3 år. Uppdraget
utökas med särskilda insatser mot riskgrupper i socialt
utsatta områden och de som riskerar att utsättas för
hedersrelaterat våld och förtryck. Mer information från
myndigheterna kommer framöver.

Kontakt
All information om Barnens bästa gäller! i Kronoberg finns på http://www.regionkronoberg.se/barnensbastagaller
För att kontakta Barnens bästa gäller – i Kronoberg, använd gärna e‐postadressen:
barnensbastagaller@kronoberg.se >>

www.regionkronoberg.se
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