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Ungdomsmottagningen, uppföljning av tilläggsuppdrag,
som genomförts utifrån överenskommelsen mellan
staten och SKL om särskilda satsningar inom området
psykisk hälsa 2018
Förslag till beslut
1. Uppföljningen godkänns.
Ärende
År 2017 överenskom staten och SKL om en tvåårig särskild satsning inom
området psykisk hälsa. Målsättning med uppdraget har varit att fler ungdomar
än idag ska erbjudas en första linjefunktion för råd och stöd vid enklare psykisk
ohälsa. En särskilt ambition har varit på att utveckla nya arbetsformer och idéer
för att nå fler ungdomar och nya grupper.
För Linköpings kommun tillsammans med Region Östergötland samt
Åtvidaberg och Ydre har uppdraget inneburit ett utökat uppsökande och
kontaktskapande arbete bland annat via sociala medier, samt start och drift av
en ”ungdomsmottagningschatt”. Satsningen har möjliggjort en utökning av
resurs/tid för barnmorska och kurator i länsdelens mindre kommuner,
Åtvidaberg, Ydre, Kinda.
Med hjälp av statens särskilda satsning inom området psykisk hälsa på landets
ungdomsmottagningar har ungdomsmottagningen i Linköping tillsammans
med omsorgskontoret och LK Data genomförts ett omfattande arbete med att
utveckla och ta fram ett verktyg som möjliggör en ungdomsmottagningschatt.
Chatten startade i november 2018 och har fram till mitten av januari 2019 haft
70 talet besök.
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Bakgrund
Överenskommelsen ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017
- 2018” mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting har innefattat en
särskild satsning på landets ungdomshälsor. Under perioden 2017-04-01 tom
2019-02-28 har den centrala länsdelen använt gemensamma medel för att i
samverkan med Regionen förstärka länsdelens ungdomshälsa.
Målsättning för satsningen har varit att fler ungdomar än idag ska erbjudas en
första linjefunktion för råd och stöd vid enklare psykisk ohälsa. En särskilt
satsning har varit på att utveckla nya arbetsformer och idéer för att nå fler
ungdomar och nya grupper. Uppdraget har inneburit ett utökat uppsökande och
kontaktskapande arbete bland annat via sociala medier, samt start och drift av
en ”ungdomsmottagningschatt”. Satsningen har även möjliggjort en utökning
av resurs/tid för barnmorska och kurator i länsdelens mindre kommuner,
Åtvidaberg, Ydre, Kinda. För att motsvara behovet hos ungdomarna har denna
utökning planerats tillsammans med varje kommun.
Införandet av chatt på ungdomsmottagningen
Uppdragets ambition har varit att gemensamt utveckla arbetsmetoder och
nätverk. En del av detta har varit att starta en chatt kopplad till
ungdomsmottagningens kuratorer.
Under året har ungdomshälsan i Linköping tillsammans med omsorgskontoret
och LK Data genomfört ett omfattande arbete med att ta fram ett verktyg som
motsvarar kraven för en chatt. Arbetet har dragit ut på tiden beroende på de
kvalifikationskrav som ställs på en chatt gällande digital säkerhet men i
november 2019 invigdes ungdomsmottagnings chatt (se informationsfilm)
http://play.linkoping.se/chatta-med-kurator-pa-ungdomsmottagningen
Sedan starten fram till mitten av januari har chatten haft ett 70-tal besök.
Personalens upplevelse är att de som sökt sig till chatten varit ungdomar från
satsningens målgrupp, bland annat fler killar jämfört med ordinarie besök.
Eftersom chatten är helt anonym och inte alla uppger vare sig ålder eller kön så
bygger antagandet på personalens tolkning av kontakten. Ungdomarnas frågor
har rört stress/sömn, frågor om studier, jobb, framtid, men även mycket frågor
kring relationer och sex. Därutöver en hel del medicinska frågor där personal
har hänvisat till regionens personal.
Ekonomiska konsekvenser
Framtagandet av digitala förutsättningar för chatten tog längre tid än förväntat
varför verktyget ej hann användas inom tidsramen för de statliga medlen.
Utifrån detta kommer chatten vara i drift i första hand fram till november 2019,
varefter en utvärdering ska genomföras. Den del av de statliga medlen som
beräknats vara kostnader för personalbemanning av chatten har förts över från
2018 till 2019, totalt 180 000:-.
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Jämställdhet
Personalens upplevelse är att chatten inneburit en ökning av antalet killar som
söker sig till ungdomsmottagningen detta i jämförelse till antal killar med
ordinarie besöksstatistik där flickor är i majoritet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 lämnats 2019-02-11.
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