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• Barn och unga med psykisk
ohälsa ska få rätt insats i rätt tid

• Barn och unga som har behov av 
samordnade insatser ska ha en
SIP

• Föräldrar ska erbjudas stöd
under barnets hela uppväxt





Tidig upptäckt –
tidiga insatser

Fullföljda studier
Föräldraskapsstöd 

i fokus
Temagrupp Barn 

och unga
Barnens bästa i 

Skaraborg

Vårdsamverkan Skaraborg B&U



Ungas röster
Susanne Sandgren, Processledare – Skaraborgs kommunalförbund



Prata med barn och unga 
– inte om barn och unga!

Ungas röster om psykisk ohälsa





1 500 röster

• Skolan

• Vården och hjälpen

• Livet och framtiden

• Stigmat och fördomarna

For a better day — Tim Bergling Foundation

https://www.timberglingfoundation.org/projects/forabetterday


Vården och hjälpen

• Minska vårdköerna

• Ta oss unga på allvar i vården

• Öka tillgängligheten



Minska vårdköerna

”Kortare köer till BUP!”

”Jag behöver någon att prata med när ångesten dödar mig. Någon som
verkligen förstår. Jag vill inte hamna i någon kö som tar en timme att plöja
igenom. Jag behöver hjälp när ångesten är sådär okontrollerbar.”

”Långa köer inom vården startar frustration och tankar om hopplöshet.”



Ta oss unga på allvar i vården

”Jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men psykisk ohälsa har följt med mig i 
snart tre år. Jag var 13 år första gången jag sökte hjälp men blev aldrig tagen 
på allvar. Människor borde lyssna på första varningen för annars är det kört 
och skolor borde prata om det så att det ej förblir ett tabuämne. Genom att 
folk pratar om det slutar folk att skämmas och börjar prata om sitt mående 
för att det är väldigt viktigt att må bra. Det slutar väldigt ofta med att folk tar 
droger när ingen lyssnar.”

”Att bli tagen mer på allvar när man ringer sin vårdcentral och ber om hjälp. 
När man säger man har riktigt dåliga tankar och vill ha hjälp. Och det man får 
är en telefontid nästa vecka. Inte konstigt en del människor inte orkar.”



Öka tillgängligheten

”När jag mådde som värst hade jag behövt enklare tillgång till psykolog och 
information om vart jag kunde vända mig när allt kändes hopplöst. Tror även 
det krävs mer resurser på forskning och utbildning för att tackla den ensamhet 
unga lider av i samband med (framför allt) sociala medier idag.”

”Lättare att få tag på psykolog utan föräldrars vetskap”

”Jag vill ha en chatt som man kan kontakta många dagar och timmar om det 
behövs. Det finns chattar, men de öppettiderna passar inte mig.”



Prata med barn och unga 
– inte om barn och unga!

Ungas röster om psykisk ohälsa



Information och dialog om 
En väg in
Amanda Gumpert, Projektledare – Lumell

Annelie Sundén Gustavsson, Verksamhetschef – BUP SkaS

Angelica Engman, Utvecklingsledare – Närhälsan



Information om ”En väg in”
Skaraborg Vårdsamverkan 
Partssamverkanskonferens barn och unga
11 mars 2022
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Hur fungerar ”En väg in”?

Var finns mer information?
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Uppdrag från regionstyrelsen för ökad tillgänglighet 
för alla barn och unga i VGR med psykisk ohälsa

1 Inkluderar digitala arbetssätt, processkartor/vårdprocesser, administrativa rutiner och rutin för distansarbete.
Källa: Tjänsteutlåtande RS 2021-01031: Uppdrag för ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin (2021-03-01)

En regiongemensam utredningsenhet

Utveckling av arbetssätt1

Uppföljning och planering av flöden

Information och kommunikation

En god tillgänglighet för alla barn och unga 
i VGR med psykisk ohälsa. Vårdgarantin 

uppfylls från och med december 2022 för 
första besök, utredning och behandling. 

Kön är omhändertagen.

UppdragArbetsströmmar 2021-2023

En regiongemensam väg in

25

Arbetsmaterial

En regiongemensam väg in

2022-03-08



En regiongemensam väg in öppnar 15 mars 2022

2022-03-08 Arbetsmaterial

1 Inkluderar digitala arbetssätt, processkartor/vårdprocesser, administrativa rutiner och rutin för distansarbete.
2 Politiskt beslutat mål att VGR ska uppnå vårdgarantier till december 2022

2021

2022

2023

En regiongemensam 
väg in

Första besök på BUP

Stärkt koppling till primärvården
En regiongemensam 

utredningsenhet

Utveckling av 
arbetssätt1

Uppföljning och 
planering

Information- och 
kommunikation

En god tillgänglighet 
för alla barn och unga 

i VGR med psykisk 
ohälsa. Vårdgarantin 
uppfylls från och med 

december 2022 för 
första besök, 

utredning och 
behandling. Kön är 
omhändertagen.2

Mål för uppdraget

Öppnar 15/3

26

Remisser till BUP



Modellen med ”En väg in” har utvecklats i regional 
samverkan

Regionala utvecklingsarbeten som samverkar genom SKR

• ”En väg in” är infört i åtta regioner: Västerbotten, Gävleborg, Stockholm, 
Sörmland, Jönköpings län, Kronoberg, Halland och Skåne

• ”En väg in” är planerat/under införande i tre regioner: Västmanland, Örebro 
och Västra Götaland

Har ”En väg in”

Planerar ”En väg 
in”

”En väg in” i VGR syftar bland annat till att bidra till:

• god och jämlik tillgänglighet till rätt vårdnivå för barn och ungdomar med 
psykisk ohälsa 

• sammanhållen vård för barn och ungdomar med psykisk ohälsa 

• undvika dubbelarbete för professionen inom olika delar av hälso- och 
sjukvården

• stärkt regionalt samarbete

Arbetsmaterial

27

2022-03-08



Agenda

Arbetsmaterial

Vad är ”En väg in”?

Hur fungerar ”En väg in”?

Var finns mer information?

Frågor 

28

2022-03-08



Genom ”En väg in” utvecklar BUP flera 
regiongemensamma arbetssätt

BUP inför regiongemensam:

Remissbedömning

Telefonrådgivning för patienter utan pågående vårdkontakt för 
psykisk ohälsa

Stöd för triagering enligt RMR1, Krav- och kvalitetsbok samt 
BUP:s uppdragsbeskrivning

Tidbokning för första besök

Arbetsmaterial

29
1 RMR Ansvarsfördelning och konsultationer mellan primärvård och barn- och ungdomspsykiatri, fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HS 2021-00683) 2021-10-26 giltig till 

2023-10-26 och RMR Barn och unga med tecken på psykisk ohälsa -omhändertagande inom vårdvalvårdcentral och vårdval rehab, fastställd av hälso- och sjukvårdsdirektören (HS 
2019–00967) 2021-01-01 giltig till 2023-01-01

2022-03-08



För primärvården och elevhälsan innebär ”En väg in” 
vid starten framförallt administrativa förändringar

För primärvården och elevhälsan ändras:

• Kontaktuppgifter för remisser: 

– En adress för remisser och ett telefonnummer för frågor om remisshantering 

• För barn och unga som triagerats vid ”En väg in” finns en journalanteckning, 
som med  invånarens godkännande kan delas med primärvården och/eller 
elevhälsan. 

Arbetsmaterial

30Not: Primärvårdens och elevhälsans ansvar och uppdrag kommer att vara oförändrat jämfört med idag.

2022-03-08



1 Avser generell rådgivning, kontakt avseende befintliga patienter hänvisas till aktuell mottagning 
2 Egenremisser och remisser hanteras via en regiongemensam remissportal 
3 Triageringen genomförs med hjälp av ett triageringsdokument som bygger på ”RMR Ansvarsfördelning och konsultationer mellan primärvård och barn-och ungdomspsykiatri”, ”Krav-

och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2022–2023” samt BUP:s uppdragsbeskrivning.
31

• Tvärprofessionellt team med 20 – 25 medarbetare 
som genomför triagering3 till rätt vårdnivå Barn och unga 

0-17 år med psykisk 
ohälsa, utan pågående 
vårdkontakt

Vårdgrannar 
och samverkanspartners1

Ett gemensamt 
telefonnummer 

Meddelanden 
via 1177

Remisser2

Egenremisser
En regiongemensam 
remissportal

Beskrivning av ”En väg in” 

Rådgivning och 
ev. hänvisning 
till annan aktör

Bokning första 
besök BUP

Hänvisning till 
primärvård

En regiongemensam väg in för barn och unga med psykisk ohälsa

Arbetsmaterial

• Triagering utgår från medicinsk bedömning
• Öppet från kl 8.00 till 16.30 måndag till fredag

2022-03-08



Tidbokning BUP

Rådgivning och ev. 
hänvisning till annan aktör

Samtal eller egenremiss från barn och unga 
0–17 år eller vårdnadshavare – icke akut

Invånare utan 
befintlig 

vårdkontakt på 
grund av psykisk 
ohälsa kontaktar 
EVI för rådgivning 

genom:

- Telefon

- Egenremiss via 
1177

EVI triagerar 
patienten utifrån 
aktuellt region-

gemensamt 
triageringsstöd.

EVI hänvisar patienten att kontakta 
den vårdcentral hen är listad på.

(EVI erbjuder patienten att skicka 
journalkopia till önskad kontakt inom 

primärvården).

Patienten tar 
själv beslut 
om hen vill 

kontakta sin 
vårdcentral.

Primär-
vården har 
inte ansvar 
för att kalla 
patienten.

Arbetsmaterial

Det har inkommit idéer om hur övergången mellan ”En väg in” och primärvården skulle 
kunna bli än mer sammanhållen för patienten. Detta kommer preciseras under ett 

utvecklingsarbete i vår, med flera företrädare från primärvården (Närhälsan och privat regi).

Hänvisning 
primärvården

EVI ger rådgivning och/eller hänvisar 
patienten.

EVI bokar in 
tid på BUP.

32

BUP-mottagning 
genomför första 

besök.

2022-03-08



Akuta ärenden under och utanför EVI:s öppettider 

Arbetsmaterial

När "En väg in” är öppet 
• Barn och ungdomar utan pågående vårdkontakt för psykisk ohälsa, eller deras 

vårdnadshavare, ska ringa in till ”En väg in” 

• ”En väg in” ringer upp aktuell BUP-mottagning/aktuellt akutansvar och ger dem patientens 
personnummer, namn, telefonnummer samt information om akut bedömning och ber 
akutansvariga att ringa upp patienten

• BUP-mottagning/akutansvar ringer upp, gör en bedömning och tar över patientansvaret. De 
bokar in akutbesök om behov finns, alternativt handlägger utifrån det behov som 
identifierats

När ”En väg in” är stängt 
• Barn och unga utan pågående vårdkontakt för psykisk ohälsa, eller deras vårdnadshavare, 

ska ta kontakt med närmaste akutmottagning för barn och ungdomspsykiatri.

33

STATUS 2022-02-21

• Invånare med befintlig BUP-kontakt ringer fortsättningsvis sin mottagning, oberoende om patienten upplever ärendet som 
akut eller inte.

• Vårdgrannar som identifierar ett akut behov ska kontakta samma akutansvar som innan och ska alltså inte ringa ”En väg in”

2022-03-08



Remiss från vårdgranne eller samverkanspartner

Vårdgranne 
skriver remiss 

utifrån 
framtaget 
remisstöd.

Vårdgranne
skickar 

remiss till 
EVI.

EVI bedömer 
remissen utifrån 

aktuellt 
regiongemensamt 

triageringsstöd.

Tid till BUP
EVI bokar in tid 

vid BUP 
mottagning och 
skickar remiss-
bekräftelse till 

inremitterande.

BUP-
mottagning 
genomför 

första besök.

Inte tid till 
BUP

En vårdgranne 
bedömer att det 

finns behov av BUP 
(utifrån aktuella 

RMR:er och andra 
styrdokument).

Inremitterande kan ringa EVI för 
konsultationsstöd vid behov av att 

diskutera huruvida en remiss till 
BUP ska skrivas eller inte.

EVI skickar 
remissvar med 

förslag på 
handläggning.

Arbetsmaterial

Om inremitterande har frågor 
kring bedömningen kan denne 

ringa EVI. 

34
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Samtliga remisser till BUP öppenvård ska från och 
med 15 mars gå via ”En väg in”

Arbetsmaterial

1 Detta inkluderar remisser ställda till Specialistcentrum för barn och unga, Angereds närsjukhus med psykiatrisk frågeställning. Internremisser mellan BUP-mottagningar är 
exkluderade från detta och skickas även fortsättningsvis direkt till mottagningen.

Från och med den 15 mars 2022 ska alla remisser till BUP-mottagningarna1 skickas via ”En väg in”

• Namnet på den BUP-mottagning som patienten i 
första hand ska besöka

• Postadress: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
413 45 Göteborg

• Remissportalen
• Postadress: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 

413 45 Göteborg

Remissen läggs sedan i ett kuvert som märks medFöljande information ska finnas på remissen

BUP neuropsykiatrimottagning 6-18 år Uddevalla
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

ExempelvisExempelvis

35

Samma adress gäller för internpost

2022-03-08



Regiongemensamt stöd för innehåll i remisser
Kommer att publiceras på vårdgivarwebbenKommer att publiceras på 1177

• Syftar till att BUP ska kunna göra så välgrundade bedömningar som möjligt
• Remisser innebär begäran om övertagande av vårdansvar och kan skickas av all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
• Remisser väger lika tungt oavsett avsändare, det är innehållet som ligger till grund för triageringen

Stöd för elevhälsan som önskar skriva 
remiss till BUP (för misstanke om 

ADHD/ADD och/ eller 
autismspektrumtillstånd)

Stöd för invånare som önskar skriva 
egenremiss till BUP 

(två mallar)
Stöd för vårdgivare som önskar skriva 

remiss till BUP

Arbetsmaterial

36
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Information till vårdgivare på vårdgivarwebben

Arbetsmaterial

• Övergripande information 
om tillgänglighetsuppdraget 
och ”En väg in” 

• Informationsfilm samt 
Frågor och svar med fokus 
på delvis primärvården, 
delvis elevhälsan

• Frågor och synpunkter får 
gärna mailas till 
envaginvgr@vgregion.se

38

2022-03-08

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/psykisk-halsa/okad-tillganglighet-for-barn-och-unga-med-psykisk-ohalsa/en-vag-in-for-barn-och-unga-med-psykisk-ohalsa/information-till-primarvarden/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/psykisk-halsa/okad-tillganglighet-for-barn-och-unga-med-psykisk-ohalsa/en-vag-in-for-barn-och-unga-med-psykisk-ohalsa/elevhalsan/
mailto:envaginvgr@vgregion.se


Information till invånare

Arbetsmaterial

Från och med den 15 mars

På 1177.se

‒ Vad ”En väg in” är

‒ ”En väg in”:s målgrupp

‒ Vad som sker under samtalet med 
”En väg in”

‒ Hur man når ”En väg in”

‒ Länkar till e-tjänsterna meddelande och 
egenremiss

På BUP-mottagningarnas hemsidor

‒ Vad ”En väg in” är

‒ Länk till 1177.se

‒ Länk till egenremiss

39
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Har ni några frågor eller tankar?

Arbetsmaterial

41
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Tack!



Hälsoundersökningar av 
placerade barn
Karin Ahlqvist, Utvecklingsledare – Skaraborgs kommunalförbund



Placerade barns hälsa

• Radikalt fler hälsoproblem än andra barn

• Gäller fysisk hälsa, oral hälsa och psykisk 
hälsa

• Påtagligt fler problem över en livstid





Blir barnen hälsoundersökta?
Andelen barn som blivit hälsoundersökta i samband med placering

Drygt en tredjedel hade behov av vidare remittering eller insatser från sjukvården.

39%2014 42%2016 46%2019



Tandhälsan

Andelen som blivit tandhälsoundersökta i samband med 
placering

Drygt 40 % hade behov av vidare remittering eller insatser från tandhälsovården

9%2014 15%2016 12%2019







Begreppet obehövlig











Hälsoundersökningar i 
Skaraborg

• Ett första informationspaket har 
skickats ut till 
Partssamverkansgrupperna

• Hälsoundersökning av barn och unga 
som vårdas utanför det egna hemmet

• BBIC – Begäran om 
hälsoundersökning enligt HSLF-FS 
2019:19

• Lokal dialog kring fortsatt arbete/HUR 
krävs

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/1ae143ef-9422-494c-9b72-d8672fec9876/H%C3%A4lsounders%C3%B6kningar%20av%20samh%C3%A4llsplacerade%20barn%20och%20unga.pdf?a=false&guest=true
https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/projekt-och-utveckling/bbic/bbic---barns-behov-i-centrum/bbic-begaran-halsoundersokning.pdf


Föräldraskapsstöd
Emmelie Alvarsson, Koordinator BoU – Vårdsamverkan Skaraborg

Karin Ahlqvist, Utvecklingsledare – Skaraborgs kommunalförbund



En nationell strategi 

Den 30 augusti 2018 fattade regeringen beslut om En nationell strategi för ett stärkt 
föräldraskapsstöd. 

Definition av föräldraskapsstöd – Föräldraskapsstöd är insatser, aktiviteter och verksamheter 
riktade till föräldrar som stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. Det kan 
handla om att ge föräldrar kunskap om barnets rättigheter, hälsa och utveckling, att stärka föräldrars 
relation till varandra eller deras sociala nätverk.

Syftet med föräldraskapsstöd är att främja barnets hälsa och utveckling.

Målsättningen är att alla föräldrar ska erbjudas stöd under barnets hela uppväxt. För att nå målet 
behöver alla verksamheter som möter föräldrar samverka och komplettera varandra.

En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd

https://www.regeringen.se/4a6017/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/barnets-rattigheter/en-nationell-strategi-for-ett-starkt-foraldraskapsstod-webb.pdf


Kartläggning kring föräldrastödsprogram i Skaraborg 

Står i uppdragshandlingen för Partssamverkan att man 
ska arbeta med att kartlägga och utveckla det lokala 
föräldraskapsstödet. 

Mål 1.1 i handlingsplan psykisk hälsa. Föräldrar ska 
erbjudas stöd under barnets hela uppväxt. 

Utifrån detta är beslut taget i Samverkansgrupp Barn & 
unga att genomföra en kartläggning av befintligt 
föräldraskapsstöd i Skaraborg.



• Under våren 2021 genomfördes en kartläggning kring vilka föräldrastödsprogram som erbjuds

i Skaraborg.

• Kartläggningen skedde via en digital enkät som skickades ut till alla medlemmar i de 

lokala partssamverkansgrupperna och samordnare för varje familjecentral i Skaraborg.

• Varför fokus på föräldrastödsprogram? Föräldraskapsstöd kommer i många olika former. Att fånga

in allt gott arbete som görs vore en omöjlig uppgift.

➢ Föräldrastödsprogram är ett tydligt och strukturerat stöd.

➢ Forskning visar att strukturerade föräldrastödsprogram ger effekt.

➢ Föräldrastödsprogram är dessutom en lönsam satsning.

Enkätundersökning med fokus på 
föräldrastödsprogram



MFoF sammanställer och tillgängliggör kunskap för yrkesverksamma och beslutsfattare som arbetar 
med föräldraskapsstöd så att man ska kunna göra informerade val kring vilka program som passar 
bäst.

MFoF har gjort en sammanställning av tillgängliga program och metoder i Sverige. Det är denna lista 
vi har valt att arbeta med i vår kartläggning i Skaraborg.

För en komplett lista över valda program, läs här: https://mfof.se/foraldraskapsstod/program-och-metoder-for-
foraldraskapsstod---soksida.html#query/*

https://mfof.se/foraldraskapsstod/program-och-metoder-for-foraldraskapsstod---soksida.html


Preventionsnivåer

Indikerat stöd är riktade insatser till föräldrar som har barn med tydliga 

problem och symtom på ohälsa.

Selektivt stöd är riktade insatser som erbjuds till föräldrar eller familjer som 
är särskilt utsatta för en eller flera riskfaktorer eller har begynnande 

problem. Det kan exempelvis handla om föräldrar som har barn med 

beteendeproblem.

Universellt stöd bör erbjudas alla som ingår i ett föräldraskap under barnets 

hela uppväxt och är insatser som inte tar hänsyn till skillnader mellan hög-

och lågriskgrupper. Stödet handlar dels om promotion, dvs. att främja god 
hälsa och utveckling, dels om prevention, dvs. att förebygga ohälsa och olika 

former av problem.



Preventionsstjärnemodellen

illustrerar att universellt anpassat 

föräldraskapsstöd kan användas inom en rad 

verksamhetsområden för att förebygga olika 

former av problem.



Preventions-
paradoxen

Den största förebyggande effekten uppnås
om små insatser riktas mot hela
befolkningen jämfört med stora insatser
mot ett fåtal i högriskgrupperna.



Bild från Folkhälsomyndigheten



https://skaraborg.se/Var-verksamhet1/valfard/fokusomrade-barn-och-unga/foraldrastodsprogram/?cat=72&t=tabs-1


Sammanfattning för 
Skaraborg

• ABC 3-12 år är det program som är vanligast förekommande i 
Skaraborg på universell nivå. 

• Komet 3-11 år vanligast förekommande på selektiv nivå. 

• På indikerad nivå används en bredd av olika program runt om 
i Skaraborg.

• Det universella stödet är vanligen riktat till tidiga åldrar. Här 
gäller det att inte glömma andra viktiga målgrupper såsom 
exempelvis tonårsföräldrar. 

• Vår bild är att resultaten i Skaraborg stämmer väl överens 
med hur det ser ut i andra regioner. 

• Utbudet av föräldraskapsstödsprogram i Skaraborg är 
begränsat. Det är ett fåtal program som riktar sig till ungefär 
samma typ av föräldragrupper och åldrar. 



Förslag på upplägg till fortsatt arbete i lokal 
partssamverkangrupp: 

1. Börja med att alla deltagare läser igenom hela rapporten som underlag för fortsatt dialog. Ha barnet i fokus och tänk 
ur ett jämställdhetsperspektiv.

2. Diskutera frågorna nedan och fundera kring vad ni behöver arbeta vidare med. 

Förslag på diskussionsfrågor utifrån materialet:

- Är föräldraskapsstödet förankrat och prioriterat hos berörda ledningsfunktioner?

- Ingår föräldraskapsstöd i era mål- och styrdokument som berör barns och ungas utveckling och hälsa? Är de kopplade 
till de nationella målen för föräldraskapsstödet?

- Vilket föräldraskapsstöd erbjuds i länet, kommunen och organisationen? 

- Görs återkommande kartläggningar och utvärderingar?

- Erbjuds alla föräldrar ett universellt föräldraskapsstöd genom barnets hela uppväxt?

- Finns det en konkret handlingsplan för föräldraskapsstödet med tydlig ansvarsfördelning och resursfördelning?

- Vilka föräldraskapsstödjande aktörer finns från samhällets olika sektorer (offentlig, ideell, privat)?

- Hur kan samverkan kring föräldraskapsstödet stärkas?

- Når vi alla områden och målgrupper? 



Kontakt och mer information

Processtöd Barn och Unga, Vårdsamverkan Skaraborg

Karin Ahlqvist

karin.ahlqvist@skaraborg.se

Koordinator Barn och Unga, Vårdsamverkan Skaraborg

Emmelie Alvarsson 
emmelie.alvarsson@skaraborg.se

Kontakt och 
mer 

information

mailto:karin.ahlqvist@skaraborg.se
mailto:emmelie.alvarsson@skaraborg.se


Länsstyrelsens material
Föräldraskapsstöd
Ylva Fredén Engvall, 
Utvecklare Folkhälsa- och rättighetsfrågor – Länsstyrelsen



Föräldraskapsstöd 
Länsstyrelsen



Vårt uppdrag

• Vi bidrar till att regeringens mål blir 
verklighet

• Vi är en myndighet med bred 
verksamhet

• Vi står för samarbete och helhetssyn



Länsstyrelsen

I huvudsak Universellt

Kunskapsbaserat

Samordnat

Långsiktigt

Kommuner

Landsting

Övriga 

aktörer

Barnrättsperspektiv

Jämlikt 

Jämställt

Jämlikt föräldraskap

Utgångspunkter

Egenskaper

Stödjer

Stöd till föräldrar 0-18 år

Beakta

Funktionshinderperspektiv

Förebyggande av våld

Föräldraskapsstödssamordning
Länsstyrelsernas uppdrag 



• En del av regeringens satsning 
på att främja hälsa och 
förebygga ohälsa bland barn 
och unga

Nationell strategi för ett stärkt 
föräldraskapsstöd 



Nätverk Skaraborg, föräldraskapsstöd 
föräldrar nya i Sverige

Illustratör Eva Lindén

Nästa tillfälle 10 maj I 
Mariestad. 
Kontakta Länsstyrelsen för mer 
information 



Handbok om 
barns rättigheter 
och föräldraskap 

Information till dig 
som är förälder 
eller annan viktig 
vuxen till ett barn



Hur kan du bidra med spridning?

• Digital version går att e-posta till föräldrar, t.ex. inom 
förskola, skola, föreningar.

Du hittar handboken här!

• Tryckt version går att få via 

kontaktperson på länsstyrelsen. 

https://www.lansstyrelsen.se/orebro/tjanster/publikationer/2020/barns-rattigheter-och-foraldraskap.html


Regional familjecentralskonferens 
Vänersborg 4 oktober 2022

Illustratör Eva Lindén



Kunskapsstöd om skärmtid, digitala spel och spel om 
pengar riktat till föräldrar och andra viktiga vuxna i 

barn och ungas närhet



Ylva Fredén Engvall
Enhet för folkhälsa och rättighetsfrågor, Samhällsavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götaland
ylva.freden-engvall@lansstyrelsen.se
lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

Kontaktuppgifter

mailto:ylva.freden-engvall@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland




Spridning av goda exempel
Introduktion och målsättning
Hans Ekensskär, Ordförande – Samverkansgrupp Barn och Unga



Spridning av goda exempel
Hjo – Samverkan med vårdnadshavare
Christina von Tell, Folkhälsostrateg – Folkhälsa och social hållbarhet Skaraborg
Annika Essehed, skolkurator – Hjo kommun
Petronella Jacobson, skolkurator – Hjo kommun



Klicka här för att ladda filmklippet

https://youtu.be/6pj6rtNikgk?t=9873
https://youtu.be/6pj6rtNikgk?t=9873
https://youtu.be/6pj6rtNikgk?t=9873
https://youtu.be/6pj6rtNikgk?t=9873


Hjo
Frågor och funderingar?



Spridning av goda exempel
Lidköping – Arbete med partssamverkan
Gustav Grunselius, Elevhälsochef – Lidköpings kommun
Pernilla Leion, Enhetschef Psykisk hälsa – Guldvingens vårdcentral
Maarit Liljeroth, Projektledare – Lidköpings kommun



Partsamverkan Barn & unga

Lidköping

220311



Agenda

• Bakgrund

• Arbetsgrupper

• Arbetsgång och förutsättningar

• Projektledare

• SIP 



Pernilla Leion
Leg psykolog och leg psykoterapeut och enhetschef
Guldvingens vårdcentral

Gustav Grunselius
Barn- och elevhälsochef 
Lidköpings kommun
Sammankallande Partsamverkan

Maarit Liljeroth
Projektledare, Nära stöd och vård
Lidköpings kommun



Operativ ledningsgrupp

Forum för social 
hållbarhet

Chef Barn- och elevhälsa

B&S

Verksamhetschef 

B&S

Gymnasiechef

Utb

Områdeschef individ och ungdom

SV

Stabschef

SV

Fritidschef

K&F

Folkhälsostrateg

Folkhälsoenheten

Räddningstjänsten, operativ chef

Partssamverkan

Barn & Unga

Chef Barn- och elevhälsa

Barn & Skola

Verksamhetschef 

Barn & Skola

Gymnasiechef

Utbildning

Områdeschef individ och ungdom

Social välfärd

Stabschef

Social välfärd

Broholmskolan
Folkhälsostrateg

Folkhälsoenheten

3st Vårdcentralsrepressentanter

Guldvingen, Ågården och Hamnstaden

Ungdomsmottagningen

BUP

Rehab

Barnmorskemottagningen

Chef Evhälsan

Utbildning



Varför är vi där vi är?

Framgångsfaktorer

- Kommunen/Regionen jobbar med frågorna internt inom respektive organisation.

- Gemensam kraftsamling utifrån handlingsplanen i båda grupperna

- Hemsidan och styrdokumenten.

- Pandemi – Vaccination - provtagning

Operativa ledningsgruppen, forumet för social hållbarhet

- Arbetsgrupp kring orosanmälningar

- Arbetsgrupp gällande bemötandeplan LSS – Skola



Utmaningar

- En stor grupp – Skapa arbetsgrupper

- Logga – Kommunikation

- Förväntningar – Barn/Elev/Patient/Brukare/Klient



Kommunikation



Partssamverkan

Barn & Unga

Chef Barn- och elevhälsa

Barn & Skola

Verksamhetschef 

Barn & Skola

Gymnasiechef

Utbildning

Områdeschef individ och ungdom

Social välfärd

Stabschef

Social välfärd

Broholmskolan
Folkhälsostrateg

Folkhälsoenheten

3st Vårdcentralsrepressentanter

Guldvingen, Ågården och Hamnstaden

Ungdomsmottagningen

BUP

Rehab

Barnmorskemottagningen

Chef Evhälsan

Utbildning





Tidsplan för Vårdsamverkan

200228

• Genomgång av 
uppdraget och 
insiprationsföreläsning
från MTG-modellen 
”Nära stöd och vård 
barn och unga”

201009 Besluta om 
arbetsmodell

• Besluta om annons till 
projektledare.

• Besluta om 
arbetsgrupp.

201127

• Representanter 
utsedda

• Projektledare 
rekryterad

Partsamverkan Barn & Unga i Lidköping



Tidsplan för Vårdsamverkan

210205

• Genomgång BUP och 
Social Välfärd

• Genomgång 
handlingsplan psykisk 
hälsa 2018-2022

• Dialog om förväntningar 
kring modellen och 
projektet

210326

• Projektledaren 
presenterar utkast på 
projektbeskrivning

• Upprättad kontakt mellan 
projektledare och 
representanter

210528

• Projektbeskrivningen 
fastställd

• Arbetsgruppen har 
kommit igång

Partsamverkan Barn & Unga i Lidköping



Tidsplan för Vårdsamverkan

210910

• Genomgång BUP och 
Social Välfärd

• Genomgång 
handlingsplan psykisk 
hälsa 2018-2022

• Dialog om förväntningar 
kring modellen och 
projektet

211022

• Projektledaren 
presenterar utkast på 
projektbeskrivning

• Upprättad kontakt mellan 
projektledare och 
representanter

211203

• Beslut om SAMBU-F

• Workshop SIP

Partsamverkan Barn & Unga i Lidköping



Tidsplan för Vårdsamverkan

220117

Genomgång BUP och Social 
Välfärd

Genomgång handlingsplan 
psykisk hälsa 2018-2022

Dialog om förväntningar 
kring modellen och 
projektet

220404 & 220509

Uppföljning SAMBU-F

Framtagande SAMBU-S

220613

Beslut SIP

Beslut SAMBU-S

Partsamverkan Barn & Unga i Lidköping





Operativ ledningsgrupp

Forum för social 
hållbarhet

Chef Barn- och elevhälsa

B&S

Verksamhetschef 

B&S

Gymnasiechef

Utb

Områdeschef individ och ungdom

SV

Stabschef

SV

Fritidschef

K&F

Folkhälsostrateg

Folkhälsoenheten

Partssamverkan

Barn & Unga

Chef Barn- och elevhälsa

B&S

Verksamhetschef 

B&S

Gymnasiechef

Utb

Områdeschef individ och ungdom

SV

Stabschef

SV

Broholm
Folkhälsostrateg

Folkhälsoenheten

3st Vårdcentralsrepressentanter

Guldvingen, Ågården och Hamnstaden

Ungdomsmottagningen

BUP

Rehab

Barnmorskemottagningen

Chef Evhälsan

Utb

Räddningstjänsten, operativ chef



SIP – SAMORDNAD
INDIVIDUELL PLAN

Maarit Liljeroth

Projektledare



BAKGRUND 

SIP en del av: Projekt Nära stöd och vård för barn och unga i Lidköping

- Målsättning: Information om SIP ska finnas lättillgängligt för barn och unga samt föräldrar och vårdnadshavare, 
- det ska vara lätt att förstå vad en SIP kan erbjuda för individen

- Partsamverkan Barn och Unga Lidköping, ”hur kan vi bli bättre på att få samsyn kring SIP”

- Insamling av information

- Konkret handling utifrån ”nuläge”



• Nuläge
• Vi jobbar olika med SIP-processen

• Resurser, tid, kunskap, erfarenhet, utbildning
• Mötesledare, neutrala 
• Olika IT-system, digitalt/manuellt, 
• Mötesarenor, mötesledare

• Riktlinjer 2021, utbildning 
• Vi möts hos varandra, olika förutsättningar och upplägg
• Mötesstrukturen skiljer, mötestiden varierar
• Närvaro, deltagande, hur (viss tid)
• Avvikelser

• Andra professioner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan etc, 
• Kallelser, via SAMSA eller post, telefon, mail
• Osv….



Arbetsgrupp SIP

Partsamverkan Barn och Unga Lidköping

Maria West Bitr.barn och elevhälsocehef/skoljurist

Anette Sannerfors, enhetschef BUP

Maria Edström, psykiatrisköterska Ågårdens vårdcentral

ÅsaMia Alteryd, Broholmskolan

Lisbeth Djup, biträdande Vårdcentralschef Hamnstadens vårdcentral

Maarit Liljeroth, Projektledare



• Vår uppgift

• Tydligt framgår hur olika vi gör i Lidköping och varför

• Vad vi kan förvänta oss när vi möts i SIP-sammanhang hos 
varandra

• Respekt för varandras verksamheter och olikheter i utförande

• Samverkan och kommunikation för fler SIP.ar

• Spridning från rätt nivå

• Utifrån Riktlinjer som är framtagna 



MÅL för SIP-arbete i Lidköping kommun

Skapa samsyn i
förväntningar, deltagande, 
kvalitet med SIP

Gemensam tidsplan för en 

samordnad implementering

Bilda grupp, upplägg inför 
möten

Totalt 3-5 möten under 
våren ca 1,5 t/gång

Återkoppling till 
Partsamverkan helgrupp i 
juni



• Förbättring

• Samverkan

• Hjälpas åt

• Fler SIP.ar

• Kvalitet

• Den enskildes SIP-möte



TACK FÖR ATT NI LYSSNADE!

FRÅGOR?



Lidköping
Frågor och funderingar?



Spridning av goda exempel
Mariestad - SAMBU
Margret Josefson, Kurator – Närhälsan Mariestad



Margret Josefsson  (margret.josefsson@vgregion.se)

Leg. Hälso- och Sjukvårdskurator, Vårdcentralen, Mariestad

2022-03-11 111



Så här kan det vara…

112



• 14 800 listade 

• Team Psykisk Hälsa – barn och unga

- Psykiatrisjuksköterska 
- Kurator 
- Socionom & Familjeterapeut

- Barnläkare

Vårdcentralen

113



• 97 nya ärenden
• Föräldrar (75), skolan (36)
• Flest 7-12 år (73) 

• 1/3 pojkar (yngre), 2/3 flickor (äldre)
• Oro/ångest
• 10 remisser till BUP (utredningar, 

medicinering)

155 barn & unga

114



”Nära stöd och vård - barn och unga”, 2017

Verksamhetsstart 2018, ej projekt

Samverkan med skola/EHT, primärvård (2 

vårdcentraler), rehab och socialtjänst.

Digitala möten varannan vecka där i första 

hand skolan lyfter ärenden.

SamBU - Samverkan Barn och Unga

115

Att ge tidiga insatser snabbt

Att överlämna och inte hänvisa

Att berätta vad man KAN göra och ha barnets bästa i fokus

Att återkoppla

Att våga prova, utvärdera och utveckla

– en lärande process



• Albin 10 år som inte vågade gå till skolan

• Alva 16 år som inte orkade gå till skolan

Samverkan
som gör skillnad…

116



Mariestad
Frågor och funderingar?



Avslutning
Angelica Engman, moderator


