
Sändlista 

Socialchefer 
IFO-chefer 
Skolchefer 
Berörd personal inom regionen 
 
 

INBJUDAN 

Välkommen till samverkansdag för verksamheter som möter 
barn och unga 

 

Varför? 
Under fokusveckan för psykisk hälsa, vecka 41, anordnas samverkansdagar på fyra platser i 
Värmland. 
Syftet är att öka förståelsen för varandras arbete och roller samt knyta kontakter som 
underlättar i det fortsatta arbetet och samverkan. 
Möjligheter att diskutera gemensamma dilemman och kanske praktiska lösningar. 
 
Ambitionen är att samverkansdagarna kan vara återkommande, med fokus på samverkan 
kring barn och unga med psykisk ohälsa. Det kan exempelvis vara samverkan mellan och 
inom aktörer, som t ex socialtjänst, ungdomsmottagning, tandvård, BVC, förskola/skola, 
elevhälsa, primärvård m.fl. 
 
Målgrupp 
De som möter barn och unga och deras vårdnadshavare/viktiga närstående, samt närmaste 
chefer och arbetsledare. 
 
Tid/plats, gör ditt val av dag vid anmälan 

• 11 oktober 2022 på CCC i Karlstad, kl. 08.30-13.00 
för Karlstad, Hammarö, Grums, Forshaga och Kil 
 

• 11 oktober 2022 på KC i Kristinehamn, kl. 08.30-13.00 
för Kristinehamn, Filipstad och Storfors 
 

• 13 oktober 2022 på Frykenstrand i Sunne, kl. 08.30-13.00 
för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors 

• 13 oktober 2022 på Arbets- och näringslivscentrum i Arvika,  kl. 08.30-13.00 
för Arvika, Eda, Säffle och Årjäng 
 

 
  



Innehåll 
Inspirationsföreläsning av ambassadör från Hjärnkoll 
Information och presentation om/av första linjen unga, socialtjänst, elevhälsa och Barn- och 
ungdompsykiatrin 
Tvärgruppsarbetet - hur kan vi förbättra samarbetet? Vad behöver hända? 
 
Avgift 
Ingen avgift uttages, del av utvecklingsarbetet Nya Perspektiv. Samlingsfika och lunch ingår. 
 
Anmälan 

Anmälan gör du genom att klicka på den länk som bifogas nedan. Sista anmälningsdag 
26 september2022. 
Bekräftelse på ditt deltagande kommer till den epostadress som angivits i anmälan efter 
anmälningstidens slut. 
Gör ditt val av dag vid anmälan 
 

OBS! 

Anmälningsblanketten du kommer till innehåller val av samverkansdag samt övriga 
aktiviteter som kräver anmälan under fokusveckan, se Fokusvecka psykisk hälsa 
 
 

Anmäl dig här 

  
Information 

Länet har sedan några år en samverkansrutin (se bilaga) för elevhälsan, första linjen 
unga, socialtjänsten och BUP. Den kom till på uppdrag från samordningsgruppen 
barnalivet.  
Samordningsgruppen har uppdragit att genomföra en samverkansdag för 
verksamheterna. 
 
 

Länet har också Länsöverenskommelse och samverkansrutin för socialtjänst, 
förskola, skola, tandvård och hälso- och sjukvård som är lagstadgad. 
 

Varmt välkomna! 

Med vänliga hälsningar 
Planeringsgruppen 
Leigh Ann Loebs, utvecklingsledare barn och unga, FoU Välfärd Värmland 
Kristina Norman, verksamhetschef, Elevhälsans Medicinska Insats, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen, Karlstads kommun 
Sophia Alm, regional koordinator psykisk hälsa, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 
Karlstads kommun 
Anna-Carin Johansson, regional koordinator psykisk hälsa, Region Värmland 
Petra Eriksson, utvecklingsledare första linjen, Region Värmland 
Kaisa Nylin, verksamhetsutvecklare Barn- och ungdomspsykiatri, Region Värmland 
Jenny Norlin, ärendehandledare östra utredningsenheten, Familjeavdelningen, Arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen, Karlstads kommun 
 

https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/psykisk-halsa/regional-koordinering-psykisk-halsa-i-varmland-rkph/seminarier-forelasningar-konferenser-om-psykisk-halsa/fokusvecka-om-psykisk-halsa-v-41/program-fokusvecka-41
https://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBB424PGC9lDJRd1l8ePdKJrpldvYMkAwRfM3QPScHtxB91-dPtYs0GK3LiQyhrgLW7oFlz0&ln=swe
https://regionvarmland.se/download/18.1a8c237f17a8346c8a3246ef/1625701654177/lansoverenskommelse-socbarn-ungdom.pdf
https://regionvarmland.se/download/18.1a8c237f17a8346c8a3246ef/1625701654177/lansoverenskommelse-socbarn-ungdom.pdf

