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Tillsammans blir vi 
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Utvecklingsgrupp barn och unga –(tidigare 
strukturen) arbetade för att :

• Stärka första linjen

• Förbättra fokus på den enskildes behov - SIP

• Implementera överenskommelsen Samverkan för barns och ungas hälsa          

• Start av Mini Maria

• Suicidprevention

Arbetet fortsätter nu i NOSAM barn och unga Lerum och Alingsås
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Vad är Mini-Maria?

Målgrupp, 
narkotika, alkohol, 

spel om pengar, 
doping. 

Vilka insatser kan 
man få?

-Provtagning

-Roller inom Mini 
Maria

-Öppettider



En väg in

Processkarta

Första kontakt 
Via telefon, 1177, 
förfrågan från 
Socialtjänsten.

Baserad på 
telefonmall.

Team 
Bedömning och 
planering av 
kartläggningsinsatser, 
ev. läkarbesök, 
provtagningar m.m..

Ungdomen tilldelas 
ansvarig kommun-
och vårdpersonal.

1:a möte, 
information/
rådgivning 
Här presenteras 
Mini-Maria 
konceptet samt 
vad teamet 
föreslår skall ingå 
i kartläggning. 

Kartläggning
2-3 besök med 
ungdom + 
UNGDOK (IN-dok). 
Hälsosamtal, 
provtagning, 
föräldrasamtal, 
riskbedömning, 
läkarbesök vid 
behov. 

Ev. fördjupad 
bedömning, ev. 
samtalsstöd.

Team
Bedömning 
och planering 
utifrån 
kartläggning.

Återträff med 
familj/myndig 
ungdom
Presentation av 
samlad 
bedömning och 
ev. diagnos som 
bygger på 
kartläggningens 
alla delar. 
Gemensamt 
beslut om 
fortsättning.

Behandlande 
insatser
Ex. återfallsprev., 
HAP, samtalsstöd, 
motivationssamtal
, medicinering, 
familjestöd etc.

Ev. fördelat till 
respektive 
kommun för mer 
info.

Hänvisning till annan 
instans/ej aktuell

Hänvisning 
till annan 
instans/ej 
aktuell

Avslut - UTDok

Uppföljning

Läkarsamtal vid behov

Psykologinsats vid behov



Cannabis Alkohol Kokain Amfetamin

LSD Ecstasy Opiater Bensodiazepiner

Lustgas Tobak E-cigaretter Spel om pengar

Statistik

Lerum & Alingsås Cirka 20 ärenden

Primär drog: Cannabis Ålder: 13-21



Frågor?



Samverkan kring barns 
och ungas hälsa

• Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen 2021-01-01.

• Flera lagar och överenskommelser reglerar samverkan kring barn och 
unga.
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Barn har rätt till bästa möjliga hälsa

• …enligt FN:s barnkonvention som blev lag i Sverige 2020.

• Många barn och unga med sammansatta och/eller komplexa behov får inte 
sina behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut.

• Barn och unga som visar tecken på svårigheter vad gäller uppmärksamhet 
och koncentration i skolsituationer.                                                               
2022-10-8100.pdf (vgregion.se)Nationella riktlinjer för vård och stöd vid 
adhd och autism från november 2022.

• Det blir extra tydligt när det gäller barn som är placerade i samhällets vård .
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file://///vgregion.se/Hem/Bov-004/karsv26/Mina dokument/2022-10-8100.pdf


Motverka att barn och unga ”faller mellan 
stolarna”
• Tidiga och samordnade insatser där barn/unga är involverade ska 

motverka svåra och komplexa problem senare i livet. 

• I Alingsås och Lerums kommuner vill man använda SIP sammanhållen 
individuell plan, som verktyg när verksamheter som möter barn och 
unga med psykisk ohälsa ser ett samverkansbehov.

• I Lerums kommun har man valt att ha kvar Samverkansteam barn och 
unga som en modell i de fall där man ser ett behov av mer intensiv 
samverkan under en period.   
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Barn och unga som är placerade i samhällets 
vård tillhör de mest utsatta
• De har samma rätt till tandvård, hälso-och sjukvård samt kontinuerlig 

skolgång som alla andra barn men får inte detta.

• Dessa barn och unga har ofta en sämre fysisk, psykisk och oral hälsa 
än övriga barn och unga samt är ibland otillräckligt vaccinerade.

• Barn och unga ska erbjudas en hälsoundersökning som innebär 
undersökning av fysisk, psykisk och oral hälsa samt erbjudas insatser. 
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SAMLA har arbetat fram en struktur
Ansvarsfördelning vid placering av barn och unga utanför det ordinarie  
hemmet

• Där det beskrivs hur socialtjänst, skola, primärvård, specialistsjukvård 
och tandvård kan samverka för att säkerställa att barn/unga som ska 
placeras får sina behov av kontinuerlig skolgång och hälso-och 
sjukvård tillgodosedda. 

• SIP ska användas som verktyg .  

• Fast vårdkontakt ska utses.                     
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