Nyhetsbrev januari 2021

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

Positiva besked från testerna
Det material som har tagits fram i Barnens bästa gäller i Kronoberg
fungerar väl i stort. Det visar de tester som genomförts under hösten
och nu håller på att avslutas. Särskilt barnens bästa hjulet i
praxismodellen som idag används av fler verksamheter än de som
var med i testerna. Men för att arbetet ska bli framgångsrikt behövs
mandat, tid och resurser.
- Testerna har gett oss goda exempel på hur Kronobarnsmodellen,
redan i detta tidiga stadium, stöttar professionella i att exempelvis
ställa nya och andra frågor. Det har lett till bättre möten med barn
och vårdnadshavare. De har fått tips och råd om vart de kan vända sig för att få stöd – och följt råden. Men vi
ser ett stort behov av tydligare mandat, tid och resurser. Tid att ta till sig information, sätta sig in i arbetssättet
och arbeta med andra för att bygga gångbara arbetssätt och god samverkan, säger processledare Erika
Lagergren.
Flera verksamheter behöver arbeta vidare med att bygga egna hållbara strukturer. Parallellt fortsätter arbetet
med att utvärdera testerna noggrant, stärka den länsgemensamma strukturen och finslipa materialen.

Framåtblick på årets första styrgrupp
På årets första styrgruppsmöte den 8 januari blickade ordförande Anders Elingfors framåt. Arbetet på
länsgemensam nivå är en sak men det behövs även ett digert arbete för att befästa och bygga förutsättningar
för arbetet på ”hemmaplan”. Ett politiskt beslut om processen framåt hos alla partner är viktigt. Det är även
viktigt att komma ihåg att även om Covid-19 grasserar så är det många verksamheter och medarbetare som kan
och vill jobba vidare med arbetet. Läs mötesanteckningarna här >>

Forskningsseminarium: Utveckla det befintliga eller göra nytt?
I början på december genomförde följeforskarna seminarium i Ljungby och Växjö på temat: Utveckla det
befintliga eller göra nytt. Deltagarna fick diskutera vad som behövs för att ro processen i hamn.
- Det är en ynnest att få vara med och följa detta. Syftet med vår forskning är att stödja processen genom att
föra ett kritiskt samtal och våga ställa de svåra frågorna, sa forskarna Angelika Thelin och Mats Anderberg.
Flera saker ska införas: en gemensam förståelse av välbefinnande, användning av praxismodellen, en namngiven
stödperson (barnensbästa-ansvarig), ansvarig samordnare, EN barnets plan och informationsdelning. För att nya
arbetssätt ska kunna införas ska det helst ge fördelar, passa med det man gör, vara enkelt och gå att testa och
utvärdera. Under dagen kom det fram flera förslag på vad som kan stödja införandet, ex. tydlig handledning,
utvärdering av de nya arbetssätten efterhand, tid, support och mandat.
Nästa seminarium på fm den 26/1 eller på em den 28/1 har titeln För vem samverkar vi? Om samverkansvillkor
och förutsättningar i människobehandlande organisationer. Till inbjudan >>

Nationellt stöd till tidigare och samordnade insatser

Barnens bästa gäller i Kronoberg är ett av 35 utvecklingsarbeten i Sverige som arbetar med tidiga och
samordnade insatser (TSI). Skolverket och Socialstyrelsen arbetar gemensamt för utvecklingen av TSI. En
viktig del är att stödja de utvecklingsarbeten som finns. Följ det nationella arbetet här >>

Alla barn har rätt till hälsosam mat och rörelse
Ohälsosamma matvanor (bristfälligt näringsintag) och otillräcklig fysisk
aktivitet är två stora riskfaktorer för fysisk och psykisk ohälsa hos barn, unga
och vuxna.

- Med samsyn och gemensamma arbetssätt i det främjande och
förebyggande arbetet med fokus på hälsosamma matvanor och fysisk
aktivitet, kan vi tillsammans bidra till en god och jämlik hälsa hos barn och
unga, säger Susann Ask och Angelika Arvidsson, som arbetar på enheten för
Folkhälsa och socialutveckling i Region Kronoberg.
Som en del i det länsgemensamma arbetet Barnens bästa gäller i Kronoberg finns ett
samtalsstöd med tillhörande kunskapsstöd, patientmaterial och utbildning, som
vänder sig till dig som möter barn, unga och deras vårdnadshavare i ditt arbete.
Till patientmaterialet >>
För utbildning kontakta: levnadsvanor@kronoberg.se >>

Barnets bästa plan nu digital
Nu finns Kronobergs Barnets bästa planer som
digitala och ifyllnadsbara pdf:er. I barnplanerna
utvärderas och dokumenteras barnets omsorg, hälsa,
lärande, trygghet, relationer, hem och utveckling. Det
finns också pdf:er för personuppgifter och
godkännande. Att planerna nu finns digitalt innebär
att du som arbetar med barn enkelt kan ladda ner
och fylla i planerna på din skärm. OBS: Var som
vanligt noga med sekretessen när du samlar in
information.
Till materialet >>
Mer information om planen finns i handledningen >>

Film om processen på nordisk
slutkonferens

Barnens bästa gäller i Kronoberg har medverkat i ett
treårigt projekt initierat av Nordiska ministerrådet:
Tvärsektoriell samverkan för utsatta barn och unga.
Genom projektet har ett samarbete inletts med Öster
Farimagsgade skolan i Köpenhamn. På projektets
slutkonferens i november visades en kort film från
varje land. I filmen från Danmark medverkar två av
våra samarbetspartners (Jette och Stine) samt en
pappa som berättar om betydelsen av samarbetet
med skolan. I filmen från Sverige berättar
utvecklingsledare Lars Uddbäck om Barnens bästa
gäller i Kronoberg.
Filmer från Sverige, Danmark och andra
medverkande länder >>

Kontakt

Dokumentation från slutkonferensen >>

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