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Bilaga till Balanslistan för Barnarenan - Historik över genomförda aktiviteter
2011
Regional överenskommelse om länsgemensamma rutiner för mottagande i grund- och gymnasiesärskola.
Regional utvecklingsledare inom sociala barn och ungdomsvården, prioritering från staten som ska fasas in under
2011
Barnarenans relation till Regionförbundet, samverkansskiss framtagen
Diskussionsområden:
Barn som far illa/psykisk ohälsa
Folkhälsopolicy
Barnkonventionen
Barnfattigdom
Barnfetma
ANDT
Gemensam barn-och ungdomshälsa
Familjecentraler
Barn och föräldraskap kontra arbetsliv och övriga livet
Nyanlända bar och unga
Regionalt kompetenscentrum - föräldrastöd
Hälsoundersökning nyanlända
Jämtbus
2012
Diskussionsområden:
UHU – projekt Östersund
Barnfattigdom
Kompetenscentrum Föräldrastöd
Konsekvenser kommunalt utjämningssystem
Nationellt uppdrag barn- och ungdomsvården
Start framtagande ungdomsstrategi
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Skolresultat och psykisk hälsa
Nyanlända barn och unga
Barnkonventionen
Jämtbus
Inledande diskussion kring socialpsykiatriskt team
Psykiatrisatsning
Vårdhygienisk kompetens, förskolan
2013
Kompetenscentrum Föräldrastöd
Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013
Projekt rörande funktionshindrade, barn och unga påbörjas
Föräldrastöds konferens arrangeras av Jämtlands läns landsting, Regionförbundet Jämtlands län och Statens
folkhälsoinstitut
Diskussionsområden:
Familjecentralskonferens
Psykiatriöverenskommelsen, prestationsersättning
Psynk – begäran om uppdrag kring samordning av barn och unga med språkstörningar
Socialpsykiatriskt team
Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa
Jämtbus
Barnfetma
Schysst idrott för alla
Narkotika fri skola
Familjecentralskonferens
Framtida hälso-och sjukvårdspolitik
Balanslista
Kompetenscentrum Föräldrastöd
Utveckling av ungdomsmottagningens verksamhet
2014
Samordnad individuell plan (SIP)

Påbörjad
Socialpsykiatriskt team, beslut att Östersund och Region Jämtland Härjedalen arbetar vidare.
Beslut om handlingsplan för gemensam hälso- och sjukvårdspolitik

3(4)

Ungdomsstrategin antogs oktober 2014
Psynk projektet avslutat 2014
Diskussionsområden:
Aktuellt läge, personer med funktionsnedsättning
Former för Barnarenan
Jämtbus
Information angående SIP som riktar sig till barn/unga
Hälsoundersökning placerade barn/unga
Psynk
Strategisk resursplanering
Socialpsykiatriskt team
Balanslista Barnarenan
Familjecentralskonferens
Föräldrastöd
Integrationsstrategi
Barn som anhöriga
Gemensam handlingsplan hälso-och sjukvård
Samordning av insatser kring barn, unga (vuxna) med språkstörningar
2015
Prio 2015
Statliga satsningar
Psynk –slutrapport
Revidering av Jämtbus
Diskussionsområden:
Introduktion till arbetet i Barnarenan. Presentation av samrådsorganisationen samt Barnarenans balanslista
Arbetet med Barnkonventionen
Utbildning i CPS –Ross Greene
Rörelse i skolan
Brukararvode, delaktighet och inflytande
Presentation av området barn och unga
Språkstödsgruppens arbete
Buz prioriteringar
Barnkonventionsgruppen inom Region Jämtland Härjedalen
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Undersökningar i länet
Presentation av enkät kring barn och ungas delaktighet vid habiliteringen
Information kring vaccinationer
Hälsa på lika villkor –en presentation av undersökningen
Aktuellt läge –Integration/migration
Hjälpmedelspolicyn
Samordningsgruppen kring utsatta barn
Sip
2016
Föräldrastöd – generellt i ordinarie verksamhet
Mobilisering mot droger
Främst mot barn och unga
Ungdomsstrategin
Diskussionsområden:
Föräldrastöd
Funktionshinderområdet
Barn och unga handlingsplan
Revidering av överenskommelse – hälsoundersökningar av placerade barn
Handlingsplan psykisk hälsa
Rapport från barnpsykiatrin om arbetet med slutenvårdsplatser för unga
Hemsidan – samverkan kommun och region Jämtland Härjedalen
Barnhälsovårdens resultatredovisning
Överenskommelse kring vissa nyanlända invandrare 0-17 år
Språkstöd
Samverkan kring ensamkommande
Våld i nära relation med barn och unga perspektiv – det nationella uppdraget
Familjecentraler

