Dokumentation från workshop vid konferens om Barns brukarinflytande 3 maj 2017
Vad behöver göras och vilka är ansvariga:

Grupp 1, Nu/2017:
Upprätta Ungdomsråd till politiker inom regionen. Hela länet representerat. Upprätta Barnråd till
politiker inom regionen. Hela länet representerat. Ansvariga är: Politiker i regionen i samråd med
föreningar.
Inom 5 år:
Barnråd och Ungdomsråd inom länspolitik kontinuerlig plan. Ansvariga: Politiker i regionen i samråd
med föreningar.
SIP-utbilda personal. Ansvariga: Region och kommuner.
Kundundersökning. Ungdomspanel i sakfrågor för att locka engagemang (strukturell nivå). Om
biobiljett inte är lockande – vad vill ungdomar ha för att medverka? Barn – rekrytera från olika
plattformar. Bjuda in t ex idrottsföreningar. Ansvariga: IFO Tierp.
Minska skammen. Ansvariga: Myndigheter i samverkan.
Grupp 2, Nu/2017:
Utarbeta en modell där barns önskemål och egna idéer om vilka insatser man behöver kartläggs.
Ansvariga: Region + Uppsala kommun.
Skapa rutiner för barnets delaktighet, så att det inte beror på vilken socialsekreterare det är.
Kompetensutveckling i samtal med barn och hur man gör barn delaktigt. Öva! Diskutera delaktighet.
Ansvariga: Verksamhetsnivå kommun.
Utbildning om olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka individ och familj. Ansvariga:
Verksamhetschefer.
Inom 5 år: (tidigt)
Anpassa alla möten där barn medverkar efter deras behov, inte efter verksamheternas, t ex SIPmöten och ge barn möjlighet att förbereda sig. Ansvariga: Region och Uppsala kommun.
Grupp 3, Nu/2017:
Lära vuxna lyssna utan att ha förutfattade åsikter. Ansvariga: Politiker, Tjänstemän, Personal,
Utbildare.

Livlinor – telefonnummer. Ansvariga: Personal.
Inom 5 år: (Tidigt)
Göra film för skolan.
Utbildning/workshop i hur man pratar bra med barnen, till de vuxna för att får fram ev behov av
hjälp. Ansvariga: Politiker, Tjänstemän, Utbildare.
Ringa upp barnen, bjuda in till ett möte, med eller utan den beroende. Ansvariga: Personal.
Grupp 4, Nu/2017:
Socialtjänsten är i kris – den behöver reformer i grunden – liksom skolan och sjukvården. Många som
jobbar är själva i kris/utmattning. Många som jobbar mår själva dåligt och är utbrända. Ansvariga:
Regering och riksdag.
Prata med och lyssna på barn och ungdomar direkt. Ansvariga: Socialtjänsten.
Uppmärksamma risken för att utveckla PTSD hos barn och unga mycket mer. Satsa mer på BUP.
Ansvariga: Psykiatri och övrig vård.
Utbildning för socialtjänsten med föreläsningar av ungdomar som fått insatser tidigare. Ansvariga:
Chefer + Hjärnkoll, Forum för Brukarinflytande
Brukarrevision av Socialtjänsten. Ansvariga: Chefer + BRiU (Brukarnas revisionsbyrå).
Skapa grupper/kvällar för ”vuxna barn” till föräldrar med olika diagnoser. Ansvariga: NSPH + Politiker.
Inom 5 år:
Hitta nya former för inflytande som lockar barn och unga till att vilja vara med. Skolan måste delta
mycket mer. Ansvariga: Alla.
Kampanj – antistigmatisering missbruk med bra information och kunniga egenerfarna/anhöriga
föreläsare. Ansvariga: Regeringsuppdrag.
Utbilda högstadie- och gymnasieelever om psykisk ohälsa så att de kan hjälpa varandra. Ingången är
kompisarna. Ansvariga: NASP
Minska samhällets överbyggnad – mer pengar till direkt brukar-tid + brukarnära verksamhet.
Ansvariga: Regering, Politiker.
Samhällets överbyggnad = Politiker i Regering och Riksdag, Tjänstemän Socialdepartementet, massor
med tjänstemän i nationella myndigheter (IVO, Socialstyrelsen, SKL, MFB, MFD), lokala politiker,
lokala myndigheter (Finsam, AF, FK Region) Tjänstemän och chefer för kommun och landsting, för
förvaltning, för avdelning, för område, för enhet, Baspersonal, Specialister först därefter kommer
Brukare/Patient/Elev.

