
Så här gjorde vi för att bygga upp gott samarbete och arbetssätt i 
Norra Värmland



Sunne/Torsby/Hagfors/Munkfors



•Mångårig samverkan i Norra Värmland mellan 
psykiatrin och SUTOHAMU-kommunerna

• Befintliga genomarbetade 
ledningsgrupper/mötesforum kunde användas 
där frågorna för Nya Perspektiv kunde belysas

• Vi saknade allmänmedicin varför de bjöds in att 
delta i perspektivgrupperna



Länsöverenskommelse för vuxna - missbruk

• Perspektivgruppen/ledningsgruppen för Riskbruk/riskbeteende och 
Den sårbara familjen utsåg en arbetsgrupp som arbetade fram:

Handläggningsanvisning som reglerar agerande för prevention och 
tidiga insatser, bedömning och dokumentation samt olika 
behandlingsalternativ hos vårdcentralerna, socialtjänsten och den 
psykiatriska öppenvården. Kontaktuppgifter inom respektive kommun 
och verksamhet har också samlats i dokumentet.
Detta schematiska dokument användes sedan som mall i hela 
Värmland.



Länsöverenskommelse för barn och unga i risk-
och missbruk

•Ett arbete för barn och unga påbörjades 2013 
men där fick vi avvakta 
länsöverenskommelsen som ej fanns.

•Nu har vi åter igen startat upp arbetet med 
våra lokala schematiska dokument



Rubrik Skola Vårdcentral Första linjen Ungdoms

Mottagning

BUP Socialtjänst Vuxen

psykiatri

Övergripande ansvarsfördelning och samverkan för Socialtjänst, Skola samt Hälso- och sjukvård

• Socialnämnden har det yttersta ansvaret för att barn och unga får den hjälp som de behöver. 
Detta ansvar innebär dock ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.
• Elevhälsan i skolan ansvarar för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att följa alla 
elevers hälsa och utveckling och att stödja eleverna att nå utbildningens mål. I detta ansvar ingår också
att upptäcka barn och unga i risk- och missbruk.
• Landstinget i Värmland ska erbjuda alla barn och unga en god, säker och 
tillgänglig hälso- och sjukvård samt upptäcka barn och unga i risk- och missbruk

Kontaktuppgifter
Upptäcka
Medicinska test
Utreda
Stödja/Behandla
Samarbete/samverkan



Framgångsfaktorer

•Arbetsgrupp med aktörer från skola, 
vårdcentral, Första linjen, 
ungdomsmottagning, BUP, socialtjänst och 
vuxenpsykiatrin samt Leif Martinsson

•Funktion som haft ansvar för arbetsgruppens 
arbete och dokumenterat


