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Plats i geografin – MB(U)HV

8 kommuner i Nordvästra Skåne (NvS)  
246.000 invånare



Plats i organisationen
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Plats i sitt sammanhang
Helsingborgs Lasarett

Barn-Familj-Kvinnosjukvård
MBU BUPBUMPerinatalGyn 2Gyn 1

Tillgång till specialistläkare inom gynekologi/obstetrik och pediatrik

Tillgång till tvärprofessionell psykosocial kompetens inom prevention

MÖDRA-BARN-UNGDOMSHÄLSOVÅRD

KOMMUNALA VERKSAMHETER PRIMÄRVÅRD genom BVC

SKOLÖVERLÄKARE

BLÅ KAMELEN

PArT

FORUM BHV-PV

Margaretha Månsson, Helsingborg



Sektionen för 
Mödra-Barn-& Ungdomshälsovård (MBU)

• Mottagningsverksamhet – MHV, BHV, UHV
• ”Nav” o ”motor” - utveckling o samordning
• Kunskapscentrum
• Verksamhetsservice o professionellt stöd
• Fortbildning o kompetensutveckling
• Metodutveckling i hälsofrämjande o 

sjukdomsförebyggande arbete
• Lokal hälsostatistik



Verksamhetsbeskrivning av Samverkan

Nils Lundin; skolöverläkare Helsingborgs stad och 
ungdomshälsovårdsöverläkare Helsingborgs Lasarett
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Gränsöverskridande verksamheter 
och projekt 2008

• Inom MBU:
– Ungdomshälsan (Blå Kamelen + Ungdomsmottagningen)

• Inom BFK: 
– Ny vårdkedja i samband med förlossningen (perinatalsektion –

MHV) - projekt
• Mellan regionala verksamheter:

– BHV- enheten – Primärvårdens BVC 
– Projekt Krumeluren (norra NvS, BHV -enheten, BUP, 

Habiliteringen, BUM)
• Mellan Helsingborgs Stad och Helsingborgs Lasarett genom MBU

– Blå Kamelen
– PArT

• Föräldrastödet 6-12 - projekt
• Flickor som dricker - projekt
• Utsikter - projekt



Ungdomshälsan i Helsingborg



Mottagningar för ungdomar

• Ungdomsmottagning i Helsingborg

• Preventivmedelsmottagning för ungdomar i Bjuv o 
Höganäs

• Blå Kamelen
- Tonårsmottagning för ungdomar 13-20 år o 
deras föräldrar
- Delat ekonomiskt o ledningsansvar mellan MBU o 
Socialnämnden, Helsingborgs stad



Ungdomshälsans styrka

• Ungdomsmottagningen
85 % flickor
95 % ungdomar
80 % samlevnad

• Blå Kamelen
40 % pojkar
80 % familjer
35 % droger
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Ny vårdkedja i samband med 
förlossningen (projekt)

(utredning 2002, pilot 2004-2005, 
utökat försök 2006-2008)

Förmodade vinster för såväl målgruppen 
som för vården.
Mätningar avseende projektets påverkan 
på vårdtiden, vårdens  kvalitet ur både kvinnans och
vårdens perspektiv samt personalens tillfredsställelse.

Mödrahälsovård

Perinatalvård

Barnhälsovård
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Projekt Krumeluren
(3-årigt projekt 2007 – 2009, barn 0-6 år)

BHV – BUP – BUM – Barn- och Ungdomshabilitering
Projekt Krumeluren är ett projekt i samverkan mellan olika specialistenheter 

som träffar barn vilka avviker i sin normala utveckling 

Projekt Krumeluren vill
•Utreda små barn med avvikande utveckling
•Kunna se helheten kring barnet med det breda tvärfackliga teamet under  
samma tak

•Bygga broar mellan de olika specialistenheterna
•Samverka kring stöd och uppföljning till barn och familj



Förebyggande arbete 
kring barn och unga i Helsingborg

Ett samverkansarbete mellan Skol- och Fritidsnämnden, Socialnämnden, 
Utvecklingsnämnden, Kulturnämnden, Kommunstyrelsens förvaltning samt 

Helsingborgs Lasarett genom Sektionen för Mödra- Barn- och Ungdomshälsovård



En dyster historia

Enligt forskning och flertalet rapporter utmärks det 
förebyggande och gränsöverskridande arbetet ofta av:
• Bristande ledning och styrning
• Dålig planering  
• Ingen samordning 
• Dålig resultatuppföljning
• Bristfällig utvärdering och kontinuitet
• Inget gemensamt tänkande 
• Ingen (gemensam) budget eller ekonomiska modeller som 

fungerar väl och är inarbetade för att kunna mäta nyttan 
och vinsten av samordnade resurser och förebyggande 
arbete



Mot en ljusare framtid!

Det förebyggande och gränsöverskridande arbetet bör 
enligt PArTs mening utmärkas av följande:
• Koordinerad ledning och styrning
• Långsiktig och hållbar planering
• Samordning av resurser med märkbara vinster för alla 

parter – både för individen och samhället
• Bra och mätbara resultat som kontinuerligt utvärderas 

och synliggörs
• Gemensamma långsiktiga arbetsprocesser
• Budgetarbete med ekonomiska modeller som fungerar väl 

och kan mäta nyttan och vinsten av samordnade resurser 
och förebyggande arbete  



PArT:s syfte

Det övergripande syftet med PArT är att: 

”Stimulera och stödja framväxten av utvecklande 

aktiviteter där syftet är att förbättra den framtida 

utvecklingen för barn och unga, genom stärkt 

samverkan och samordning av föräldrars och 

samhällets insatser”.

PArTPArT:s:s ledordledord
Stöd – Spridning – Styrning – Utvärdering – Ekonomi - Samverkan



Lokal, regional & nationell samverkanLokal, regional & nationell samverkan

LOKAL SAMVERKAN
NATIONELL SAMVERKAN REGIONAL SAMVERKAN

Kommunikationsplattform

PArT

SFF SOF
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KSF

UVN
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Förebyggande
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fakulteten



Strategiska Strategiska fokusområdenfokusområden

PArT medverkar till att:
• Stödja och synliggöra förebyggande verksamheter

• Skapa förutsättningar för god utbildning och hälsa

(de mest salutogena faktorerna)

• Utgå från avgränsade målgrupper/ riskgrupper

• Bedriva förändringsarbete utifrån erfarenheter 

med enskilda barn

• Samordna, överblicka och utveckla föräldrastöd



UTSIKTER

För barn 
i familjer med långvarigt 

ekonomiskt bistånd 

Utbildning, Samverkan, Insatser/ Integration, Kunskap/ 
Kartläggning, Tillämpning, Ekonomi, Resultat 



UTSIKTER
Syftet med UTSIKTER är sammantaget att:

”Utveckla en modell som för den givna 

målgruppen, barn till familjer med långvarigt 

försörjningsstöd, förbättrar förutsättningarna 

för god hälsa och goda utbildningsresultat”. 



UTSIKTER

UTSIKTER:s koncept innebär en fokusering 
kring:

• En avgränsad målgrupp – barn mellan 5 och 8 år

• Ett avgränsat kartläggningsområde – utbildningsresultat 
och hälsa/ vårdkonsumtion

• En ambition att kring målgruppen utveckla: 
1) samverkan kring det förebyggande arbetet
2) verksamheternas arbetssätt ur ett individperspektiv
3) mål- och resultatstyrning; alternativ resursmodell



Föräldrastödet 6-12
Ett samverkansarbete mellan 

Helsingborgs lasarett inom Region Skåne samt 
Socialnämnden i Helsingborgs stad 



Landsting/region -
kommungränser

Mödra- barn- o ungdomshälsovård (N.Lundin,2002)
Källa: Hälso- o sjukvårdsprogram för Barns- o ungdomars psykosociala hälsa

6-12års6-12års*

*Samverkan 
Region-Socialnämnd 

sen 1 jan 07

?



Föräldrastödet 6-12

• Föräldrastödet 6 till 12 är ett tre-årigt (2007-2009) 
samverkansprojekt som syftar till att samordna och 
utöka insatser för åldersgruppen 6-12 år inom 
Mödra- Barn och Ungdomshälsovården

• Satsningen har sin utgångspunkt i Hälso- och 
sjukvårdsprogrammet "Barns och ungdomars 
psykosociala hälsa" 

• Projektet ska under tre år samfinansieras och 
samdrivas av Region Skåne och Socialnämnden/ 
Helsingborgs stad

• Planeringen av projektet startade januari 2007 och 
det aktiva arbetet påbörjas januari 2008



Föräldrastödet 6-12

Syftet med satsningen är att bygga upp en verksamhet
med ett helhetsgrepp kring:

1. Mottagning för Föräldrarådgivning 

2. Föräldragrupper 

3. Hälsostatistik 

4. Kunskapscentrum



Flickor som dricker
Ett samverkansarbete mellan 

Ungdomsmottagningen inom Helsingborgs Lasarett samt 
Ungdom och Familj inom Socialförvaltningen 

i Helsingborgs stad 



”Flickor som dricker”

• Projektet är ett samverkansarbete mellan 
Ungdomsmottagningen inom Region Skåne samt 
Ungdom och Familj inom Socialförvaltningen och 
startade i januari 2007. 

• Målgruppen för projektet är flickor/ unga 
kvinnor som söker hjälp för gynekologiska 
problem på Ungdomsmottagningen.



”Flickor som dricker”

Syftet med satsningen är:

• Att nå och erbjuda stöd till flickor/ unga kvinnor 
som har en högre alkoholkonsumtion 

• Att finna lämpliga metoder i samverkan för att 
minska flickors/ unga kvinnors alkoholkonsumtion 

• Att implementera verksamma metoder i ordinarie 
verksamheter och att sprida nyvunnen erfarenhet 
och kompetens



Läs mer om Läs mer om PArTPArT
www.helsingborg.se/partwww.helsingborg.se/part



Hur mår barn o unga?
- som deras föräldrar mår.

Som samhället vill att föräldrar skall ta
hand om sina barn – så måste samhället 
ta hand om föräldrarna. (Bowlby)

Redan under fosterlivet skapas förutsättningarna för hälsa 
– under resten av livet!



Begrepp om att samsas

• Samverkan – handla/fungera för gemensamt syfte; gäller 
organisationer, som bibehåller sin utformning o sina mål

• Samordning – gemensamt arrangera sina olika 
verksamheter o resurser; nå gemensamma normer; utformar 
regler o mål gemensamt

• Samarbete – bedriva arbete gemensamt; både 
organisatoriskt o mellanmänskligt fenomen; normer o 
värderingar kan påverkas

• Samsyn – gemensamma uppfattningar o attityder har 
skapats genom ett fördjupat samarbete
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Gränsöverskridande samverkan 
förutsätter gränser – och svar på 
frågan vilken vinst samverkan ger 

för målgruppen
• Ansvarsgränser
• Tydlighet avseende mål och kärnverksamhet
• Vilka problem kan lösas genom samverkan
• Vilka vinster finns för målgruppen
• På vilket sätt kan samverkan öka effektiviteten för att nå 

målen för målgruppen
• Kostnadseffekter –plus/minus- i egen verksamhet och för 

andra verksamheter
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mandat och legitimitet – om 
att ha en stadig sits

Individ/
verksamhet

Mandat uppifrån

Mandat från medarbetare/
medverksamheter

Mandat från målgruppen

Mandat innifrån



Tålmodighet och Uthållighet

Gode Gud  gör mig tålmodig-

men gör det nu!



Nyfikenhet
på andra

och

Är andra 
förutsättningar

för
samverkan

Att tåla att
granskas

Margaretha Månsson
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