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Förlängning av Ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland
Sedan 1 juli 2015 finns ett ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland (HSN
2015-226). Ungdomshälsorna finns i ett flertal kommuner i länet och
ramavtalet syftar till att reglera kommunernas och regionens uppdrag och
ansvar för verksamheten på ungdomshälsorna i Östergötland. Avtalet gällde
från 1 juli 2015 till och med 31 december 2016, då det förlängdes med
ytterligare två år, det vill säga till och med 2018-12-31.
Intentionen är att ett nytt ramavtal ska tecknas under 2019 med avtalstid
från och med den 1 januari 2020. Därför föreslås att gällande avtal förlängs
med ytterligare ett år.
Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och
sjukvårdsnämnd och kommunstyrelserna i länet besluta:
a t t förlänga Ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland i ett år, till och
med 2019-12-31.
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Ordförande
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1. Avtalsparter
Samtliga kommuner i Östergötland (kommuner) och Region
Östergötland (regionen).

2.

Bakgrund
Ungdomshälsorna (ibland benämnd ungdomsmottagning, mottagning
för unga vuxna) bedrivs i ett flertal kommuner i länet. Ungdomshälsorna
är en del av det offentliga nätverket kring unga och unga vuxna, vars
uppdrag är att ge stöd under den utvecklingsperiod då ungdomarna
väljer livsstil inför vuxenlivet.
Målsättningen för verksamheten är att utifrån en helhetssyn erbjuda
tidiga, multidisciplinära1 insatser satta i ett hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande perspektiv. Verksamhetens innehåll ska präglas
av lyhördhet för målgruppens behov och vara lättillgänglig. De unga ska i
mötet med personalen känna sig sedda, trygga och tagna på allvar.
Ansvaret för ungdomshälsorna såväl innehållsmässigt som finansiellt
delas av kommunerna och regionen. Ansvarsförhållandena förtydligas i
de lokala avtalen.

3.

Avtalets syfte
Detta ramavtal är övergripande för Östergötlands län och ska reglera
kommunernas och regionens uppdrag och ansvar för verksamheten på
ungdomshälsorna i Östergötland. Avtalet reglerar en miniminivå, som
parterna är eniga om.

4.

Lokala överenskommelser
Detta avtal ska kompletteras med lokala överenskommelser. Dessa
överenskommelser ska minst reglera verksamhetens:
- Gemensamma åtagande avseende målgruppens ålder
- Medverkande parters åtagande
- Bemanning och ledning
- Samverkan
– Ansvar för lokaler och drift
– Ekonomi
– Dokumentation

1

Insatser med flera olika kompetensområden

5.

Omfattning – Åtagande
Verksamheten ska tillhandahålla hälso- och sjukdomsförebyggande
insatser, erbjuda stöd och behandling vid lätta till måttliga psykiska
besvär, preventivmedelsrådgivning, rådgivning i sex och samlevnad samt
STI- (sexuellt överförbara infektioner) förebyggande arbete inkl.
provtagning. Genom god kunskap om ungdomar och deras behov samt
vilket stöd samhälle, sjukvård och olika myndigheter kan tillhandahålla
är rådgivning och hänvisning en viktig del av verksamhetens åtagande.
Insatserna ska kunna erbjudas individuellt och i grupp.
Verksamheten ska säkerställa att unga och unga vuxna bemöts på lika
villkor och att insatserna är individuellt anpassade oavsett sexuell
identitet, funktionsnedsättning, kön, etnisk, religiös, kulturell eller
livsfilosofisk tillhörighet. Unga och unga vuxna som visar tecken till
ogynnsam utveckling ska särskilt uppmärksammas. Insatserna som
erbjuds ska vara kostnadsfria för samtliga.
Ungdomshälsorna kan utöver detta tillhandahålla annan integrerad
verksamhet utifrån lokala behov och förutsättningar, t. ex kring missbruk
och beroende.
Parterna ansvarar gemensamt för att verksamheten bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt gällande exempelvis studiebesök, kvalitetssäkring
och uppföljning.
Ungdomshälsan skall i samverkan med regionen, kommunerna och
andra aktörer för unga och unga vuxna följa och medverka till
kunskapsutvecklingen inom verksamhetsområdet samt anpassa
verksamheten därefter.

6.

Tillgänglighet
Ungdomshälsan ska vända sig till alla unga och unga vuxna, med flexibel
nedre åldersgräns och flexibel övre åldersgräns mellan 22-25 år.
Ungdomshälsan bör ta hänsyn till målgruppens speciella behov av
integritet och avskildhet vid beslut om förläggning av lokaler. En strävan
bör vara att ungdomshälsan ska läggas i fristående lokaler, dvs. utanför
vårdcentraler eller sjukhus. Om detta inte kan uppnås ska särskild
avdelad mottagningstid erbjudas varje vecka för denna grupp.
Öppettiderna ska anpassas efter ungdomars behov. Besök för bedömning
och för åtgärder ska erbjudas inom en vecka. I varje länsdel ska det
finnas minst en mottagning (Linköping, Norrköping, och Motala) som
har öppet varje helgfri vardag samt erbjuda kvällstid minst en gång i
veckan. Mottagningar med något lägre krav på tillgänglighet ska finnas i

följande kommuner: Mjölby, Kinda, Åtvidaberg, Valdemarsvik,
Söderköping och Finspång.
Alla unga och unga vuxna i länet ska kunna besöka vilken mottagning de
önskar i hela länet, oavsett var de bor eller var de går i skola. Det ska
även under sommarmånaderna finnas tillgänglighet till
mottagningsverksamhet. För detta krävs en samordning mellan samtliga
mottagningar sommartid. Information om hänvisning till annan
mottagning ska finnas på hemsida. Ungdomshälsorna i Linköping,
Norrköping,
och Motala ska under sommarmånaderna bedrivas som ordinarie
verksamhet, med undantag för kvällsöppet.
Varje ungdomshälsa ska aktivt påverka informationsspridningen så att
unga och unga vuxna ska känna till var närmsta mottagning finns samt få
vetskap om vad de kan få hjälp med där.
Som komplement till skolans sex- och samlevnadsundervisning ska
ungdomshälsan ombesörja att alla ungdomar vid minst ett tillfälle under
högstadietiden erbjuda klassvisa studiebesök vid den geografiskt närmste
ungdomshälsan. Där ska muntlig information ges vad ungdomshälsan
kan erbjuda ungdomarna.

7.

Samverkan
Samverkan ska ske med alla för unga och unga vuxna relevanta parter.
För att tillgodose unga och unga vuxnas hela behov av vård och omsorg
skall det på varje ungdomshälsa, oavsett storlek, finnas ett nära och
regelbundet samarbete mellan regionens och kommunens medarbetare
samt övriga medverkande aktörer.
Alla kommuner har möjlighet att sinsemellan reglera kostnader för de
kommunala insatserna som ges till unga och unga vuxna från annan
kommun än ungdomarnas hemkommun.

8.

Kvalitet, utveckling och uppföljning
Ungdomshälsan ska medverka i de för regionen och kommunerna
gällande kvalitetssäkringssystem och uppföljningen av kvaliteten ska ske
utifrån de krav som ställs av regionen och respektive kommun.
Regionen och kommunerna ska utvärdera tillgängligheten och
verksamheten i olika avseenden. Varje år ska verksamheterna inlämna
uppgifter enligt uppföljningsdokument. En sammanställning av denna
uppföljning presenteras på sammanträde i samrådsorganet för vård och
omsorg samt på ungdomshälsornas gemensamma nätverksträff.

9.

Personal och kompetensutveckling
Kommuner och regionen ska gemensamt eftersträva att det finns
personal av båda könen på varje ungdomshälsa
Kommuner och region ansvarar gemensamt för att personalen på
ungdomshälsan har rätt kompetens och att all personal har de
egenskaper som krävs för att kunna bemöta unga och unga vuxna på ett
ändamålsenligt sätt.
Kommuner och region ansvarar gemensamt för att personalen får en
ändamålsenlig kompetensutveckling.

10. Uppföljning
Ramavtalet ska följas upp av parterna gemensamt. Detta ansvar åvilar
den Region Östergötlands ledningsstab. Återrapportering ska ske till
Sakområdessamråd vård och omsorg.

11. Avtalstid
Detta avtal gäller under perioden 2015-07-01 – 2016-12-31. Part som vill
säga upp avtalet eller göra förändringar i avtalet skall påkalla förhandling
senast 12 månader före avtalstidens utgång. Sker inte detta förlängs
avtalet med två år i taget.
Avtalet är upprättat i två ex varav vardera part erhåller ett vardera.
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