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Seminarieinbjudan

Tidiga och samordnade insatser mellan skola,
hälso och sjukvård och socialtjänst för barn och unga

TSI
Hur kan tvärprofessionell samordning bättre möta barn med risk för ogynnsam
utveckling?
Vilka inriktningningar har utvecklingsarbetet?
Framgångsfaktorer och hinder?
Vilka är de viktigaste lärdomarna så här långt?
Kjerstin Bergman, projektledare Socialstyrelsen och
Ebba Silfverstolpe Agardh, projektledare Skolverket
18 oktober kl 13.0014.00

Sedan 2017 har Skolverket och Socialstyrelsen i samverkan stött utveckling
av tidiga samordnade insatser mellan elevhälsan/skola, hälso och
sjukvården och socialtjänst.

Tid: Tisdagen den
18 oktober 2022
Kl 13.0014.00

Kjerstin Bergman, projektledare på Socialstyrelsen och Ebba Silfverstolpe
Agardh, projektledare Skolverket har lett utvecklingsarbete.
Utvecklingsarbetet har både omfattat nationellt stöd och ekonomiskt stöd
till utveckling på lokal nivå. I arbetet deltar 35 utvecklingsarbeten varav sex
med brottsförebyggande inriktning. Uppdraget att även involvera
brottsförebyggande arbete i socialt utsatta områden tillkom år 2020.

Kostnad: Gratis för medlemmar i RFMA
500: +moms per person för er som
inte tecknat ett medlemskap.

Utvecklingsarbeten som ingår i satsningen är:1. Brottsförebyggande i
socialt utsatta områden 2.Elevhälsobaserad första linje 3.Förebygga
skolfrånvaro 4.Förstärkt första linje 5.HLT team för hälsa, lärande och

Om du är medlem behöver du bara
ange: medlem, din epostadress och
datum för seminariet och mejla det
senast den 12 oktoner till

trygghet 6.Skottlandsmodellen 7.Utvecklad SIP(samorndad individuell
plan) 8.Utveckling på strukturell nivå.

konferens@rfma.se

Det nationella stödet har bestått av uppföljning och besök i de lokala
verksamheterna, nätverksträffar, stimulansmedel till exempelvis
finansiering och samordning, stöd att prioritera det förebyggande
arbetet/sociala investeringar, stöd att utveckla
samverkansöverenskommelser som styrmedel för samverkan,
processledarutbildning och stöd att arbeta med barnrätts
funktionshinders och jämställdhetsperspektiv. De har också haft tillgång
till en digital projektarbetsplats för att underlätta dialog och
erfarenhetsutbyte.
Projektledarna kommer presentera hur TSIarbetet bedrivs i praktiken och
avsluta med att redovisa framgångsfaktorer och hinder för utveckling när
det gäller tidiga och samordnade insatser mellan elevhälsa/skola, hälso
och sjukvård och socialtjänst. Det kommer självklart också gå att ställa
frågor.
Seminariet sänds digitalt på Zoom. Den sista anmälningsdagen är den 12
oktober. En länk kommer att mejlas ut efter den sista anmälningsdagen till
de som anmält att de vill delta.

Om du inte är medlem behöver du ange
namn, epostadress,
arbetsplats,organisationsnummer och
giltig referens, datum för seminariet och
mejla det senast den 12 oktober till
konferens@rfma.se.
Om du bestämmer dig för att söka
individuellt medlemskap nu kan du
göra det innan du anmäler dig till
seminariet på konferens@rfma.se. Det
kostar 200:/år
Avgiften för personer som ej är
medlemmar kommer att faktureras av
Stiftelsen RFMA i samband med att du
anmäler dig. Frågor om seminariet kan
göras till Maria Laag på mobil: 070 –
679 53 00 eller via epost till
maria.laag@gmail.com.
OBS! Anmälan är bindande, men

Välkomna!
Gunborg Brännström
Ordförande
RFMA

skulle du få förhinder kan du anmäla
en kollega.

