
HLT- strukturerad samverkans modell

Mellan förskola/skola, elevhälsa, socialtjänst, hälsocentral, mödra- och barnhälsovård 
för att främja förebyggande och tidiga insatser för 

barn/unga och deras familjer

HÄLSA  – LÄRANDE – TRYGGHET



En unik samverkan 
för barn och unga i 
Västerbotten

• Tidiga och samordnade insatser – om 
hälsa, lärande och trygghet i Åsele on 
Vimeo

https://vimeo.com/547878304


HLT samverkan i Västerbotten

• Västerbotten 273 220 inv. varav 60 000 barn 
• Finns i alla 15 kommuner

• Umeå 130 000 inv.
• Skellefteå 72 000 inv.
• Lycksele 12 000 inv.
• Bjurholm 2400 inv.

• 50 HLT team i länet
• Ledningsgrupper i samtliga kommuner
• Styrgrupp i de 2 största kommunerna
• Sammanlagt arbetar ungefär 200

medarbetare med HLT samverkan
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*Modellområde

*Psynkprojektet
*Stimulansmedel

Utveckling av HLT i länet

*Uppstart HLT team 
Norsjö, privata     
hälsocentraler  
Umeå 

*Implementerings-
plan länet

*Regionala och 
lokala 
processledare

*HLT konferenser 
länet

*Uppstart HLT team
Åsele, Lycksele,  
Storuman, Vännäs, 
Nordmaling, Vindeln,  

2010

2013-2017

2018

2019

2020

*Uppstart HLT 
Sorsele, Malå, 
Bjurholm,    
Robertsfors, Dorotea, 
Vilhelmina

* FOU Socialtjänst

* Statsbidrag  
primärvård
Psykolog 0-5 år

* Länsövergripande  
uppföljning

* Uppföljning - barns 
och  familjers röster

*HLT konferens   
områdesvis

*Uppstart HLT team 
Umeå
2016 Skellefteå 
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2021

* Förankring ledning 
och styrning  
Skellefteå

* Implementering 
Skellefteå, nya    
team startas

* Länsgemensam  
konferens för alla  
HLT team och  
ledningsgrupper
”Samverkan våld 
mot barn”

HLT utvecklingen går i linje med 
förslaget till ny socialtjänstlag samt 
utredningarna om God och nära 
vård – resurserna kommer till 
barnet 



Michaela Sandström
Södra Lappland
Michaela.Sandstrom@regionvasterbotten.se

Santa Antane
Skellefteå/Norsjö
Santa.Antane@regionvasterbotten.se

Emma Sjögren
Södra Lappland
emma.sjogren@lycksele.se

Annelie Hellgren
Skellefteå/Norsjö
annelie.hellgren@skelleftea.se

Anna-Carin Forsgren
Umeå med kranskommuner
Annakarin.Eriksson.Forsgren@regionvasterbotten.se

Regionala och lokala processledare 
HLT

tillsammans 2,0 årsarbetare

David Lindholm
Umeå
david.lindholm.2@umea.se

Ulrika Granskog                 Jessika Nyström
Västerbotten                      Västerbotten
ulrika.granskog@umea.se jessika.nystrom@regionvasterbotten.se
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Övergripande Vision
Hälsa 

Alla barn ska uppnå bästa möjliga hälsa och ha tillgång till hälso- och 
sjukvård när de behöver det.

Lärande

Alla barn och elever ska utifrån sina egna förutsättningar kunna 
utvecklas så långt som möjligt enligt förskolans och grundskolans 
mål.

Trygghet

Alla barn ska känna trygghet i hem, skola och på fritiden.
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Alla barns rätt

file:///C:%5CUsers%5Cjeny05%5COneDrive%2520-%2520Region%2520V%C3%A4sterbotten%5CHLT%5CFilmer%5CAlla%2520barns%2520r%C3%A4tt.MOV
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Kärnkomponenter och framgångsfaktorer
• Politiskt beslut

• Ledning och styrning

• Strukturerad samverkan

• Tydlig och enkel modell

• Samordnat processtöd

• Samsyn om vikten av samverkan

• Prioritera samverkan

• Gemensamt tillgängligt material

• Information, utbildning och erfarenhetsutbyte

• Barn och familjers delaktighet

• Uppföljning



STRUKTUR FÖR 
UPPSTART

• Utse en ledningsgrupp med en chef från
varje verksamhet
• Ledningsgruppsmöte för samsyn och att

utse nyckelpersoner till temaet
• Ledningsgrupp och HLT team möts för att

planera samverkan och ta ut färdriktning
• HLT teamet introduceras i HLT modellen

av processledare
• Processledarna stöttar HLT teamet
• Ledningsgruppsträff varje termin med 

teamet för uppföljning



Förslag på nyckelpersoner i HLT teamet
1-2 representant per verksamhet, chef utser lämplig person för  HLT samverkan
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Regionen
BVC sköterska

Arbetsterapeut
Psykolog (BHV)

Kurator
Psykiatrisköterska

Socialtjänst
Socialsekreterare

Familjebehandlare
Elevhälsa

Specialpedagog
Skolkurator

Skolpsykolog
SkolsköterskaFörskola/Skola

Rektor
Förskollärare

Specialpedagog



Hur kan svårigheterna se ut hos barn som behöver stöd i HLT?
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Föräldrar med bristande 
föräldraförmåga 

Problem att klara 
målen i skolan 

Ont i magen eller  huvudet, 
sömnproblem, trötthet, många 
infektioner 

Ekonomiska problem i 
familjen

Integrationsbehov i 
familjen

Tecken på nedstämdhet, 
oro, kriser

Utsatts för trauma 
eller är i 
konfliktsituationer

Koncentrations-
svårigheter, svårigheter med 
kompisar



HLT ÄRENDEPROCESS OCH MODELL

Hälsocentral
MBHV

Förskola/Skola 
Elevhälsa

Socialtjänst

Föräldrars 
samtycke

Återkoppling 
till föräldrar, 

inbjudan
HLT möte SIP möte Samordnade

insatser
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Uppföljning

V 1
• HLT FÖRSKOLA/SKOLA

V 3
• SIP FÖRSKOLA/SKOLA





VÄSTERBOTTEN 2020



Ålder



Kön



Samordnade insatser - SIP

Målvärde 50%



Klicka här för att komma 
till den fullständiga 
Årsuppföljningen 2020

https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/A%CC%8Arsuppfo%CC%88ljning%202020%20-%20Ha%CC%88lsa%20La%CC%88rande%20Trygghet%20i%20Va%CC%88sterbotten_webb.pdf




Några röster…



Reflektioner

Hur kan samverkan för barn och 
unga prioriteras?

Vad finns det för hinder?

Vilka förutsättningar behövs för en 
hållbar samverkan för barn och 
unga?


