Vägledning HRV
NATIONELLA
KOMPETENSTEAMET

VAD?

VILKA?

Råd och vägledning
i HRV ärenden.

Består av ett antal personer
som har stora praktiska och teoretiska
kunskaper samt erfarenheter av
arbetet mot HRV.

REGIONAL
HRV-KOORDINATOR

Kan bistå med att utveckla
regionala-, kommun- och
myndighetsgemensamma strukturer
och utveckla lokala samverkans
plattformar för yrkesverksamma
(polis, socialtjänst, skola, hälsa- och
sjukvård). Bistår med kompetens inom
HRV samt handleda yrkesverksamma i
ärenden och vid behov slussa vidare.

Koordinatorn har praktiska och
teoretiska kunskaper och erfarenheter
av arbetet mot HRV.
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KONTAKT?

TILLGÄNGLIGHET:

Yrkesverksamma eller
ideellt arbetande som behöver
råd och vägledning.

OPERATIVA RESURSTEAMET FÖR HRV
Regionalt resursteam
Projekt h.t. 2019 t.o.m. 2020.

KONSULTATIVA SAMRÅD
Projekt h.t. 2019 t.o.m. 2020.

Kan främst bistå med kompetenshöjande insatser samt råd och
vägledning i HRV ärenden.

Konsultativa samråd var
14:e dag för HRV ärenden riktat till
förskola–gymnasiet via Barnahus.

Består av ett antal
personer som till vardags
arbetar inom olika verksamheter
i länet (skola, socialtjänst, ungdomsmottagning, polis, advokat) som
har kunskap och erfarenheter
av arbetet mot HRV.

Konsultativa teamet består
av personer med erfarenhet av
HRV, samordnare på Barnahus,
Länsstyrelsens HRV-koordinator,
Representant från TRIS (Tjejers Rätt
i Samhället) och projektledare.

Utvalda skolor i Gävleborgs län.
Alla ärenden ska föranmälas
via samordnare på Barnahus.
Samråden är varannan torsdag.

Yrkesverksamma eller
ideellt arbetande som behöver
stöd inom HRV.

Yrkesverksamma

010-223 57 60

010-225 13 17

Kontaktlista se nästa sida.

026-12 45 18 · 076-760 42 76
026-12 45 14 · 070-368 46 12

Helgfria vardagar
kl 09.00–16.00

Helgfria vardagar

Helgfria vardagar

Vardagar
kl 08.00–16.00

Kontaktuppgifter
till operativa teamet för HRV i Gävleborgs län

Regional HRV Koordinator
010-225 13 17

Socialtjänst
026-24 13 09
072-520 41 68

Barnmorska
0650-59 30 83
0270-772 48

Polis
010-56 79 073
070-662 32 29

Familjerätten
026-24 13 40

Advokat
0761-33 80 30

