HÄLSA, LÄRANDE, TRYGGHET

Att med gemensamma krafter snabbt ge bästa möjliga stöd till barn och deras familjer

Hälsa Lärande Trygghet i Västerbotten

HLT gemensam Första linje i Västerbotten
• HLT en del av det ordinarie uppdraget för
förskola, grundskola, elevhälsa, socialtjänst och
hälsocentral/sjukstuga i Västerbotten
• HLT finns i alla 15 kommuner i Västerbotten
• Totalt finns det 50 HLT-team, och ca 200
medarbetare som arbetar med HLT i
Västerbotten
• I samtliga kommuner i Västerbotten finns det
lednings- och/eller styrgrupper för HLT

Hälsa Lärande Trygghet i Västerbotten

Hälsa, lärande och trygghet i Åsele - samarbete mellan skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst
- YouTube

Hälsa Lärande Trygghet i Västerbotten

Målbeskrivningar
• Att alla kommuner i Västerbotten erbjuder strukturerad
samverkan
• Att barn och föräldrar är nöjda med hjälpen de får från
HLT-teamen
• Att HLT förbättrar situationen för barn och föräldrar
• Att barn i hög grad aktualiseras i HLT med samtycke,
målvärde 75%
• Att barn i hög grad aktualiseras i HLT i ett tidigt skede av
en ogynnsam utveckling
• Att barn i hög grad får en samordnad individuell plan
(SIP) målvärde 50%
• Att barn oavsett kön får likvärdigt stöd utifrån sina
behov.

Hälsa Lärande Trygghet i Västerbotten

Resultat i korthet
• Att alla kommuner i Västerbotten erbjuder strukturerad
samverkan
• Att barn och föräldrar är nöjda med hjälpen de får från
HLT-teamen
• Att HLT förbättrar situationen för barn och föräldrar
• Att barn i hög grad aktualiseras i HLT med samtycke,
målvärde 75%
• Att barn i hög grad aktualiseras i HLT i ett tidigt skede av
en ogynnsam utveckling
• Att barn i hög grad får en samordnad individuell plan
(SIP) målvärde 50%
• Att barn oavsett kön får likvärdigt stöd utifrån sina behov.

Hälsa Lärande Trygghet i Västerbotten

Utveckling pågår
• Att säkerställa fortsatt finansiering av samordning och
processtöd, totalt 2,0 åa fördelat på nio personer
• Undersöka förutsättningarna för digitala samtycken och
mötesformer
• Praktiknära forskning, finansierat av Forte
• Utveckla samarbetsformer med BUP, Habiliteringen och
folktandvården

ESSENCE-teamet
i Västerbotten

Start 2020 som en pilot
Är idag i ordinarie verksamhet

Illustration: Michel Docourneau

ESSENCE
•

Akronymen ESSENCE står för Early Symptomatic Syndromes
Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations (översatt till
svenska: tidiga symptomatiska syndrom som motiverar kliniska
utvecklingsneurologiska undersökningar)

•

ESSENCE är ett paraplybegrepp som betonar den stora
överlappningen mellan tillstånd (ex. ADHD, autism, språkstörning)
samt att olika tillstånd/svårigheter kan vara mest framträdande vid
olika tidpunkter under ett barns utveckling

•

Poängen med att utgå från ESSENCE är att bidra till tidig upptäckt
och förståelse för barnets hela fungerande och att genom
anpassade och tidiga insatser optimera förutsättningar för
utveckling/fungerande för barnet och hens familj

Bakgrund för
pilotprojekt
ESSENCE-teamet

•Långa väntetider
•Många olika verksamheter och professioner och under olika tidpunkter och
någon samordning har sällan förekommit.
•Långa utredningstid
•Remisser som försvårade
•Fördröjningarna/information hunnit bli inaktuell

MÅLET med piloten:
Dessa barn finns inom alla våra verksamheter
– viktigt att samla kunskapen/göra en sammanhållen utredning
Förkorta utredningstiden och nyttja resurserna väl
Stöd och insatser i tid

HR

HSD

Hälso- och sjukvårdsförvaltning

Ekonomi

Brita Winsa

Stabschef
Yvonne Nygren

HSFstab
Länssjukvårdsområde 1
Områdeschef
Magnus Hedström
Cancercentrum
Laboratoriemedicin
Kirurgcentrum
Centrum för obstetrik och
gynekologi
Barn- och ungdomscentrum
Bild- och funktionsmedicin

Länssjukvårdsområde 2
Områdeschef
Ulrica Bergström
Hjärtcentrum
Rörelseorganens centrum
Centrum för AN/OP/IVA
Neuro-, huvud-, halscentrum
Ögonkliniken
Hand- och plastikkirurgisk
klinik
Kirurgiskt centrum södra
Lappland (inkl akutmottagningen)

FoU-chef

Kommunikation

Göran Larsson

Regionalt Cancercentrum, Enheterna för utbildning och
kunskapsutveckling, Innovation och forskningsanslag,
Kliniskt forskningscentrum, Registercentrum Norr,
Glesbygdsmedicinskt centrum, Kliniskt träningscentrum
samt Familjemedicin

LMC

Jörn
Schneede
Tandvård
Områdeschef
Anna-Maria Stenlund Berggren
All tandvårdsverksamhet som
drivs av regionen:
Folktandvården Nord
Anderstorp, Boliden, Bureå,
Burträsk, Byske, City , (Skellefteå
las), Kåge, Malå, Norsjö, Sorsele,
Ursviken
Folktandvården Mitt
AKC, Ersboda, Robertsfors,
Stenbergska, Storuman, Sävar,
Tärnaby, Vindeln, Tandtekniskt lab
Folktandvården Syd
Bjurholm, Dorotea, Dragonen,
Holmsund, Hörnefors, Idun,
Nordmaling, Teg, Umedalen,
Vilhelmina, Vännäs, Åsele
Specialisttandvård Endo, KOF,
ODR
Endodonti, Klinisk oral fysiologi,
Oral diagnostisk radiologi
Specialisttandvård Ort, Ped
Ortodonti, Pedodonti
Specialisttandvård Par, Prot, OFM
Parodontologi, Orofacial medicin,
Protetik
Samt utbildningsuppdrag

Närsjukvårdsområde Umeå
Områdeschef
Christer Wilhelmsson
Geriatriskt centrum Nus
Medicincentrum Nus
Akutmottagning Nus
Vuxenpsykiatrisk verksamhet
Länsövergripande:
1177 Vårdguiden, Ambulanssjukvården, Reumatologi
Hud- och STD, Barn- och
ungdomspsykiatri,
Habiliteringscentrum
Hjälpmedel, AB-centrum samt
Infektionskliniken
Hälsocentraler område Nord
Ersboda, Mariehem, Sävar och
Robertsfors
Hälsocentraler område Syd
Teg, Hörnefors, Nordmaling
Hälsocentraler område Öst
Ålidhem och Holmsund
Hälsocentraler område Väst
Backen, Vindeln, Vännäs och
Bjurholm
Länsövergripande
primärvårdsuppdrag
Ungdomshälsan, Primärvårdsdietisterna, Kompetenscentrum
för Mödra- och barnhälsovård,
alkohol- och drogmottagning,
Centrum mot våld

Närsjukvårdsområde Skellefteå
Områdeschef
Camilla M Andersson
Medicinsk och geriatrisk klinik
Rehabcentrum Skellefteå
Akutmottagning Skellefteå
Vuxenpsykiatrisk verksamhet i
Skellefteå
Hälsocentraler område Nord
Morö Backe, Kåge, Byske och
Ursviken
Hälsocentraler område Syd
Anderstorp, Burträsk, Lövånger
och Bureå
Hälsocentraler område Väst
Heimdall, Erikslid, Norsjö och
Boliden inklusive Jörn

ESSENCEteamet

Närsjukvårdsområde södra
Lappland
Områdeschef Isabell Zemrén
Medicin/rehabklinik Lycksele
Vuxenpsykiatrisk verksamhet i
södra Lappland
Hälsocentral
Stenbergska, Lycksele
Sjukstugor
Sorsele
Malå
Storuman
Tärnaby
Vilhelmina
Åsele
Dorotea

Vårdflödesexempel

Vårdflödesexempel ur piloten

2019-09-12

2020-02-06

20 veckor

Exempel från innan samordning

Resultat pilotprojektet

Gällande utredningsförfarandet:
• Förkortad utredningstid och färre antal vårdkontakter för familjen
• Tidsvinst för organisationerna utifrån mindre remisshantering och
mindre dubbeljobb i själva utredningsprocessen
• Att arbeta över klinikgränser och tillsammans många olika
professioner bidrar till en mera patientsäker vård. Tillgång till bred
kompetens och erfarenhet bidrar till god arbetsmiljö.
• Trygghet och värde i att vi flyttar oss och att det inte är familjerna
själva som behöver springa mellan de olika verksamheterna.

Pilotprojekt ESSENCE-teamet

Att räcka till – att möta upp behovet

Vi hinner i dagsläget möta ca 20 familjer/år

Varje år föds ca 3000 barn i Västerbotten
-> ca 300 berörda barn/årskull

Hur skulle en önskeuppbyggnad se ut– vad skulle vi behöva för att möta upp motsvarande ca 300 barn/år?
(+ hinna fortsätta det viktiga utvecklingsarbetet?)

Spridning

Implementera med större geografisk spridning

•

Jämlik vård oavsett om man bor i Ammarnäs eller på Ålidhem

•

Klura på det logistiska
Flera team? Ambulerande team?
Resande familjer?

•

Tillgänglighet och digitala lösningar

Kontaktcenter
barn och unga
psykisk hälsa
Västerbotten

7 april 2021 startade ”En väg in” för barn från
6 tom 17 år:
”Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa
Västerbotten”
- samverkan mellan Primärvård och BUP
- triagerar och bokar tid till 43 enheter – första linjen
och specialiserad nivå

Hälsocentral Region Västerbotten
Privat hälsocentral

Alla barn i Västerbotten

Syfte

- ska på ett enkelt sätt få kontakt med vården när de
behöver det
- ska få en jämlik bedömning och behandling
- ska få insatser i rätt tid, på rätt vårdnivå

Telefonsamtal från
vårdnadshavare och
ungdom, alla
psykiskohälsa remisser
från vården och
elevhälsan

Samma nummer i hela
länet, 1177 + knappval 2 för
att komma till
Kontaktcentret.
Externt och internt nummer
för samverkansaktörer
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Barn och ungdomar 6 tom 17år

Rådgivning
Rådgivning, hänvisning eller
om behovet är vård,
genomförs en längre
telefonintervju

Hänvisning till
Socialtjänst, skola,
församling, förening,
grupper m.m.

Telefonintervju
ca 60 min
Bred screening utifrån ett evidensbaserat verktyg
Bedömning av problemområden, svårighetsgrad samt
bedömning av vårdnivå
Bokas till rätt nivå direkt, patienten får tiden i telefonen till
BUP eller primärvård. Kan även bokas direkt till
primärvårdsinsatsen föräldrautbildning

BUP
Riktade besök utifrån problemområde och
Kontaktcentrets bedömning. Fortsatt bred
barnpsykiatrisk bedömning

Primärvård
Besök utifrån problemområde och
Kontaktcentrets bedömning.

Kontaktcenter öppnade 7 april -21

2020 april-dec andel medicinsk bedömning inom 3 dagar 34%
2021 april-dec andel medicinsk bedömning inom 3 dagar 72%
Antal medicinska bedömningar i första linjen 2021 (6-17år): 1487
vilket motsvarar ca 4% av barn 6-17år

Triagering april-aug

Triagering sep-nov

26%

45%
55%

74%
HC: antal 285
BUP: antal 233

HC

BUP

HC: antal 300
BUP: antal 108

HC

BUP

Digitala föräldrautbildningar

Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten

Föräldrarnas utvärdering
Nöjdhet efter
utbildningen

Missnöjd

Ej nöjd

Nöjd

Mycket nöjd

Rekommenderar denna
grupp

Ej sannolikt

Liten sannolikhet

Sannolikt

Stor sannolikhet

Lättare att hantera
vardagen med de nya
verktygen

Nej

En del situationer

Ja, ofta

Erfarenhetsutbytet i
grupp

Bra givande

Varken eller

Dåligt

