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Är det möjligt?

Ett exempel från Skottland på ett helhetsgrepp

Vårt sätt att hantera svenska systemet

- Överenskommelser och ansvarsfördelning
- Samordnad individuell plan
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GIRFEC och Childs plan

GIRFEC - Getting it right för every child

Ramverk för samverkansarbetet på regional 

och nationell nivå för barn i riskzonen

BPÄ

2013-12-12
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Scotland Highland County
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Bakgrund 
• Ca 300.000 inv. (4 adm. regioner i Skottland)

• Glesbygd - långa avstånd vid samverkan

• Stora besparingar under 90-talet - påverkade servicen för barn 
och deras familjer

• Ökad äldre befolkning - ungdomarna flyttade

• På 90-talet inrättades ”New Community Schools” - skapa 
bättre samarbete - anställde skolsköterskor och socialarbetare 
i skolor  

• 1997 politiskt beslut - behövdes skapas en barnvänligare 
miljö.

• Motsvarande socialtjänsten, hälso- och sjukvård och skolan
ingick ”partnership” tillsammans  med …
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GIRFEC ett ramverk

Skolan är basen för generella och första linjen insatser 

Tidiga interventioner såsom exv:

Föräldrastödsprogram       

Individuella insatser

Socialarbetare i skolor 

Informationskampanjer

Volontärer

Childs plan
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10 
Core GIRFEC 
Components

Focus on 
improving 
outcomes

Common 
approach 

to consent & 
sharing 

information

Integral role for 
children and 

families

Streamlined 
planning, 

assessment and 
decision making

Common 
approach 

to assessment and 
planning

High standards 
of joint working 

and 
communication

A 
Lead Professional 

to coordinate

Maximising 
skills to

address needs 
and risk earlier

Capacity to 
share information 

within 
and across 
boundaries A confident 

and competent 
workforce
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Childs plan-
Pathway through services

Motivationen kom från att man ville :  

 Minska antal möten och administrationen  

 Få medarbetarna att våga göra saker 

 Problem med att desto fler behov ett barn hade desto fler 

olika planer fick barnet
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Childs plan-
Pathway through services

Planen skapades 2002, 4 versionen idag:

 Gemensamt språk

 Symbol för samverkan

 ”Named person” – uppgift  att initiera arbetet och utse 

 ”Lead professional” – uppgift att samordna arbetet kring barnet

 Delar information

 Alla barn erbjuds/har en plan oavsett om de har behov av 

samordnade insatser eller inte 

 Ska engagera och ge kraft ( empowerment) till familjen och barnet
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Några effekter så här långt 

 Stolthet och positiv anda hos verksamma

 Färre ”drops-outs” ( skol-avbrott) från skolan

 Skolfrånvaron har minskat även bland de mest sårbara barnen

 Färre möten för verksamma

 Ökad nöjdhet personal och familjer

 Minskat antal ungdomar med drogproblem

 Tidigare upptäckt

 En chef/director över education, social and health med en budget

 Implementering kommit olika långt i Skottlands andra delar 

 Barnens plan är lagstiftad

 Barnkonventionen blir lag i år
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Vad behöver individerna i er kommun för att
klara skolan och må bra

Kim…?



John…?



LSS

HAB

BUP

SOCIALTJÄNST SKOLA 

POLIS

Rektor

Ungdomspolis

Lärare

Fritidsassistent

Specialpedagog

Fältassistent

Ungdomssekr

Läkare

Sjuksköterska Arbetsterapeut

Psykolog

Kurator

Läkare

Sjuksköterska

Sjuksköterska

Drog-behandlare

BUP-AKUT

Psykolog FAMILJ

UMOBARN-

KLINIK

Kontaktperson

Socialsekr

Skolläkare 

Skolsköterska Kurator

Skolpsykolog 

Läkare

Sköterska 

Läkare



Samordnad Individuell Plan



Webb-utbildningar

- Samordnad individuell plan – kort info, 
ca 8 minuter. 

Riktar sig till alla som vill veta vad SIP är, exempelvis 
föräldrar, ungdomar, politiker.

- Samordnad individuell plan – lär dig mer, 
ca 35 minuter. 

Vänder sig till de som önskar fördjupad information, 
chefer, utvecklingsledare eller de som använder SIP för 
barn i sitt arbete.

www.skl.se/psynk/webbutbildning



Psynk-trappan –
Guidning till rätt hjälp

Psynken rekommenderar! 

Information

Vägvisarfunktion

Stefettpinne

Planer för 
samordning

Koordinat
ors-
funktion



Trappan är en modell som visar hur barn och unga ska få rätt guidning 
till den stöd, vård och behandling de behöver utifrån sina behov 

Syfte 



Att olika behov kräver olika nivåer av guidning

 Barnets olika behov

 Vårdnadshavares olika behov 

 Olika behov p.g.a. verksamheternas utformning

Att ta ett helhetsgrepp  
Modellen illustrerar ett helhetsgrepp. Guidningsfunktionerna är 
olika utformade på de olika nivåerna för att behovet ska kunna 
täckas in. Vissa funktioner finns redan idag, det viktiga är att alla 
steg finns för att alla ska få guidning utefter behov. 

Trappan illustrerar:



Trappstegen 

Information

Information

• Skriftlig information om var familjer kan vända sig
• Om vad som är hälsofrämjande
• Om vad man kan göra själv 

Finns: Webb-baserad information
Behövs: Läggas till statlig verksamhet



Trappstegen

Vägvisarfunktion

Information

Vägvisarfunktion

• Hänvisar till verksamheter oavsett huvudman.
• God kunskap om vilken hjälp verksamheter erbjuder 

och hur ansvarsfördelningen mellan dessa ser ut 
lokalt.  

• Telefon, mail, chatt eller personligen
• Kan stödja tillfälligt i praktiska delar för att komma i 

kontakt med verksamheter

Finns: På vissa håll medborgarkontor eller chatt, telefon
Behövs: Att alla huvudmäns verksamheter täcks in



Trappstegen 

Stafettpinne

Information

Vägvisarfunktion

Stafettpinne

• Familjen följs ända tills de fått kontakt med rätt 
verksamhet.

• Både vid ny kontakt och remittering
• Om verksamheterna är oense om vem som har ansvar gå 

till nästa trappsteget planer för samordning 

Finns: Varianter finns av ”en väg in”
Behövs: Utreda dessa varianter närmare samt se till att arbetssättet finns
oavsett i vilken verksamhet det dyker upp



Trappstegen 

Planer för samordning

Information

Vägvisarfunktion

Stafettpinne

Planer för 
samordning

• Om familjen har kontakt med flera 
verksamheter och insatserna 
/hjälpen behövas samordnas finns 
samordningsplaner såsom 
exempelvis samordnad individuell 
plan enligt HSL 3 f  § och SoL 2:7 



Trappstegen 

Koordinators funktioner 

Information

Vägvisarfunktion

Stefettpinne

Planer för 
samordning

Koordinators
funktioner

• Ger familjer och verksamheter stöd i 
att koordinera alla verksamheters 
insatser runt barnet/den unge.  

• Utformas olika beroende på behov.
• Vid stort behov personligt stöd i alla 

myndighetskontakter, koordinering, 
administration, juridiska frågor.  

Finns: Fast vårdkontakt och olika former av lotsar samordnare
Behövs: Funktioner som har lika mycket fokus på alla huvudmän 
och som är utformade utefter behov istället för en enda form 



BUP, Habiliteringen

Elevhälsan Umo.se
Familjecentral 1177.Se

Kommunernas och landstingens hemsidor

Första linjen, 
Hälso- och sjukvård
Ungdomsmott

Socialtjänsten
Myndighetsutövande

Råd och service
Socialtjänst



2012-12-13 27

Grundkrav 2
Grundkrav 2

Landstinget och kommunerna i länet ska tillhandahålla 
webbaserad information eller motsvarande där det 
beskrivs var i landstinget och kommunerna barn och 
unga med psykisk ohälsa och deras familjer kan vända 
sig för att få vård, stöd och hjälp. 



Specialist

Första 
linjen

Generella insatser

?



Där man först möter barn och ungdomar 
som behöver hjälp för ett problem



Skol
problem

Socialt
problem

Psykiskt
problem

Kroppsligt
problem

Måste själv veta vad problemet är

?



i barnets närmiljö, 
i samarbete med föräldrar, skola och socialt nätverk.

Se problemen i
sitt sammanhang

Ge vård och stöd
i ett sammanhang



Tidigare hjälp till de barn och 
unga som behöver det!

www.skl.se/psynk



Kultur 
Fritid

Arbete

Förskola – skola

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård

Familj – Vänner- Samhälle

Psykisk hälsa – tillsammans fixar vi det!

www.skl.se/psynk





En långsiktig strategisk plan med ett tydligt 
gemensamt mål!

Ett gemensamt krafttag!
Kommuner, Landsting och Staten



Frågor för gruppdiskussion

1. Barnens plan = en gemensam plan, för och 
nackdelar?

2. Olika lagstiftningar - hur mkt hindrar det? Vad 
kan man göra ändå?

3. Gemensam ledning styrning dvs 
överenskommelser och ansvarsfördelning på 
organisationsnivå och SIP på individnivå – kan vi 
och i så fall hur gör vi för att kompensera våra 
system med detta?
Har ni lokala exempel på när det gått bra?


