
Lokal överenskommelse – Karlstad, Hammarö, Forshaga och Kils kommun 

Vård och stöd vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande 

medel, läkemedel och dopningsmedel för barn och unga upp till 18 år 

 

Målsättningen med överenskommelsen är att bidra till att utsatta barn och unga upptäcks så tidigt som möjligt och får tillgång till rätt stöd och får anpassad 

behandling på rätt nivå. Målsättningen är också att bidra till fungerande samverkan mellan kommuner och mellan kommun och landsting.  

 

Generell nivå: Skola och vårdcentraler 

Har ansvar att upptäcka barn och unga med risk och missbruk genom olika bedömningsinstrument och strukturerade samtal. På generell nivå finns inget 

utredningsansvar. Vid lindrig problematik ska stöd med MI erbjudas. Vid upptäckt av barn och unga som far illa ska anmälan göras till socialtjänst och vid 

psykisk sjukdom ska vårdbegäran göras till BUP. 

 

Riktat nivå: Ungdomsmottagning och första linjen: 

Har ansvar att upptäcka barn och unga med risk och missbruk genom olika bedömningsinstrument och strukturerade samtal. Utredning för att identifiera 

om barnet har ett problematiskt alkohol- och drogbruk och om fungerande stöd runt barnet saknas. Vid upptäckt av barn och unga som far illa ska anmälan 

göras till socialtjänst och vid psykisk sjukdom ska vårdbegäran göras till BUP. Vid lindrig problematik ska stöd och behandling med MI och MET erbjudas. 

 

Specialistnivå: Socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 

Har ansvar att upptäcka barn och unga med risk och missbruk genom olika bedömningsinstrument och strukturerade samtal. Utredning för att identifiera 

om barnet har ett problematiskt alkohol- och drogbruk och om fungerande stöd runt barnet saknas. Stöd och behandling med MI, MET, MET+KBT ska 

erbjudas. Socialtjänsten ska dessutom erbjuda ACRA, CPU och specifik familjehemsbehandling. 

Gäller för: Socialtjänst, vårdcentraler, 

ungdomsmottagningar, elevhälsa, Första 

linjen unga, BUP samt psykiatrisk 

öppenvård 

Godkänd av: Lokal ledningsgrupp – 1:a linjens chefer 

inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola 

Utarbetad av: Lokal ledningsgrupp Revisionsansvarig: Lokal ledningsgrupp 

 

Utgåva: 2 Giltighetstid: 2018-02-20 – 2022-11-30 Reviderad: 2020-11-30  



Karlstad  Skola Vårdcentral Första linjen Ungdoms-
mottagning 

BUP Socialtjänst Ö-psykiatri 

Kontakt-
uppgifter 
 
  

Kontaktcenter 
Karlstad Kommun 
Tel nr:  
054-540 00 00/ 
aktuell skola och 
representant ur 
elevhälsoteamet 
Karlstad.se/utbild-
ning och 
barnomsorg 

Regionens VC: 
Gripen 
Enhetschef 
Birgitta Sahlström 
010-831 66 22 
Enhetschef: 
Malin Lundgren-
Kullgren 
010-831 6750 
Herrhagen 
Enhetschef 
Katarina Andrén  
Tel: 010-831 67 68 
Kronoparken 
Enhetschef 
Josephine Esse  
Tel: 010-831 69 35 
Molkom 
Enhetschef 
Mimmi Asplund 
Carlsson 
Tel: 010-834 19 23 
Rud 
Enhetschef 
Anki Duvevik 
Tel: 010-831 72 30 
Skåre 
Enhetschef  
Maria Röhr 
Tel: 010-831 75 58 
Västerstrand 
Enhetschef 
Victoria Bruun 
010-831 87 44 
 

Första linjen unga 
Karlstadområdet 
Verksamhets-
telefon  
010-8314500 
Vårdgrannetelefon: 
072-4690218 

Capio vårdcentral 
Vålberg: 
Vårdgrannetelefon 
054-770 88 20 
 
Druvan:              
010–8316741 
 
 
 
 

Rådgivning i 
pågående ärenden: 
010-8318300 
Akut bedömning: 
010-8318318 
 

Mottagnings-
enheten/ 
Familjeavdelningen 
054-540 5020/19 
Reception 
 
Nexus/Enheten för 
Unga Vuxna 
054-540 0000 

Vårdgrannetelefon: 
070 210 70 09 

https://www.google.se/search?source=hp&ei=hLCuX6asC4asa6zsiIAF&q=v%C3%A5lbergs+v%C3%A5rdcentral&oq=V%C3%A5lbergs+v%C3%A5rdcentral&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgIIADICCAAyAggmOggIABCxAxCDAToFCAAQsQM6CAguELEDEJMCOggILhCxAxCDAToFCC4QkwI6BggAEBYQHlCKD1jyOGCIUGgBcAB4AIABeYgB-A2SAQQxNy4zmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABAA&sclient=psy-ab


 

Åttkantens 
Vårdcentral: 
Vårdgrannetelefon 
070-2853461 
 
Kasernhöjden 
Vårdcentral: 
Vårdgrannetelefon 
-Akuta ärenden 
010-128 5105 
-Adm. Ärenden 
010-128 5101 
 
Capio vårdcentral 
Vålberg: 
Vårdgrannetelefon 
054-770 88 20 

Före-
byggande 
arbete för 
barn och 
unga i 
riskmiljö 

Hälsosamtal hos 
skolsköterska i 
förskoleklass, åk 4, 
åk 7, åk 1 på 
gymnasiet. 
 
Informationsmöte 
för vårdnadshavare 
för högstadiet och 
gymnasiet varje 
hösttermin. 
 
Gymnasiets 
förvaltningsgemens
amma systematiska 
ANDT-arbete, 
”drogförebyggande 
arbete”. 

Regionens  VC: 
BMM: 
Inskrivning av 
gravida: AUDIT  
Identifierat 
riskbruk: kort 
rådgivning enligt 
MI. 
BVC: Hembesök 
screening 
uppväxtvillkor 
 
Vid misstanke om 
riskmiljö: 
anmälan till 
socialtjänst 
 
 

Identifiera 
riskgrupper 
Ställa frågor om 
risk/missbruk 
systematiskt 

Capio vårdcentral 
Vålberg: 
Identifiera genom 
uppmärksamhet på 
psykisk ohälsa och 
psykosomatiska 
besvär. 
BVC: Hembesök 
AUDIT, DUDIT 
 
Druvan:  
Identifiera 
riskgrupper 
Ställa frågor om 
risk/missbruk 
systematiskt                       

 Fältarbete i de olika 
bostadsområdena 
samt regelbunden 
kontakt med 
personal vid 
fritidsgårdar. 
Vid 
orosanmälningar; 
LoB, alkoholintox 
samt indikation på 
narkotika (t ex 
anmälan fr polis, 
skola eller 
anhöriga) kontaktar 
Fältgruppen alt. 
Mottagnings-
gruppen 
vårdnadshavare för 
bedömningssamtal 

 

https://www.google.se/search?source=hp&ei=hLCuX6asC4asa6zsiIAF&q=v%C3%A5lbergs+v%C3%A5rdcentral&oq=V%C3%A5lbergs+v%C3%A5rdcentral&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgIIADICCAAyAggmOggIABCxAxCDAToFCAAQsQM6CAguELEDEJMCOggILhCxAxCDAToFCC4QkwI6BggAEBYQHlCKD1jyOGCIUGgBcAB4AIABeYgB-A2SAQQxNy4zmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABAA&sclient=psy-ab


Upptäcka 
 
 

Hälsosamtal hos 
skolsköterska i 
förskoleklass, åk 4, 
åk 7, åk 1 på 
gymnasiet. 
Anmälningsmöte 
med socialtjänsten 
vid misstanke om 
missbruk. 
Förebyggande och 
främjande 
elevhälsoarbete. 
 
AUDIT/DUDIT vid 
behov 

Capio Vårdcentral 
Vålberg: 
Identifiera genom 
uppmärksamhet på 
psykisk ohälsa och 
psykosomatiska 
besvär. 
BVC: Hembesök 
AUDIT, DUDIT 
Regionens VC: 
Identifiera genom 
uppmärksamhet 
och strukturerad 
intervju på psykisk 
ohälsa, 
psykosomatiska 
besvär och ev 
riskmiljö 
AUDIT, DUDIT 
Vid misstanke om 
barn/ungdom far 
illa: anmälan till 
socialtjänst  
Vid misstanke om 
psykisk sjukdom: 
Vårdbegäran till 
BUP 
 

Upptäcka: 
AUDIT, DUDIT 
Vid misstanke om 
barn/ungdom far 
illa: 
anmälan till 
socialtjänst 
 

Capio vårdcentral 
Vålberg: 
Identifiera genom 
uppmärksamhet på 
psykisk ohälsa och 
psykosomatiska 
besvär. 
BVC: Hembesök 
AUDIT, DUDIT 
 
Druvan:  
AUDIT, DUDIT 
Vid misstanke om 
barn/unga far illa: 
anmälan till 
socialtjänst 
  
  
 

Mottagningsenheten 
vid nybesök och 
akutbesök på 
intensiva insatser 
EPIQ 

Fältgruppen har 
kontakt med skolor, 
ungdomar för 
trygghet & UNO. De 
arbetar även vid 
större arrangemang 
och högriskhelger.  
Fältarbete i 
riskzoner bl a 
centrala Karlstad 
AUM- att upptäcka 
missbruk sker i 
samverkan mellan 
Familjeavdelningen
s Fältgrupp - Nexus- 
gymnasieskolor. 
Regelbundna 
träffar med skolor. 
Vid konkret oro 
gällande enskild 
ungdom sker 
anmälningsmöte 
och rektor kallar då 
in föräldrar/elev 
samt bjuder in repr. 
från Fältgruppen & 
Nexus. 
AUDIT/DUDIT 
används inom 
familjeavdelningens 
olika enheter vid 
indikation. 
 

Screening genom  
AUDIT, DUDIT 
 



Medicinska 
test 
 
 

Görs ej Capio vårdcentral 
Vålberg: 
Utandningsprov 
Urinprov 
Blodprov 
Regionens VC: 
Medicinska test 
endast i samråd 
med socialtjänst  
Utandningsprov 
Urinprov/Blodprov 

Görs ej Capio vårdcentral 
Vålberg: 
Görs ej 
 
Druvan: 
Görs ej               

Urinprov, salivprov Urinprov sker via 

handläggande 

socialsekreterare 

vid utrednings-

enheterna, 

alternativt via 

föräldrar och i vissa 

fall ombesörjer 

Regionen detta. 

Stickor, urinprov 
och eventuellt 
salivprov 
 

Utreda  
 
 

Rektor utreder 
misstanke om 
missbruk, generell 
anmälningsplikt 
utifrån det. 
Individuella 
kartläggningsmetod
er utifrån 
skolsituation. 

Capio Vårdcentral 
Vålberg:  
Kartlägga 
problematik.  
Förmedla till rätt 
instans. 
Vid behov 
orosanmälan 
 

Vid upptäckt 
missbruk – 
orosanmälan till 
socialtjänst för 
vidare utredning 

Capio vårdcentral 
Vålberg: 
Vid behov 
orosanmälan till 
socialtjänst  
Druvan:     
 Vid upptäckt 
missbruk – 
orosanmälan till 
socialtjänst för 
vidare utredning          

Görs av socialtjänst 
efter anmälan från 
BUP 

Omfattningen av 

ett ev missbruk 

utreds vid 

Utredningsenheter

na. BBIC samt 

Alcohol-E/              

DUDIT-E/ADAD 

I samverkan med 
socialtjänst 
Vid behov 
orosanmälan 

Stödja / 
Behandla  
 
 

Ingen behandling 
Stödjande insatser 
från elevhälsa. 

Vålbergs VC:  
MI- lindrig  
problematik 
 
Regionens VC: 
MI – lindrig 
problematik 
 

Vid identifierat 
riskbruk: 
Rådgivning enligt 
MI och MET 
Vid misstanke om 
riskmiljö/barn far 
illa: 
anmälan till 
socialtjänst 

Capio vårdcentral 
Vålberg: 
Kontakt med 
Socialtjänsten, MI 
Druvan:   
Vid identifierat 
riskbruk: 
Rådgivning enligt 
MI och MET 
Vid misstanke om 
riskmiljö/barn far 
illa: 
anmälan till 
socialtjänst           

Vid samsjuklighet; 
MI 
KBT 
FFT 

Efter utredning ev 
placering (HVB, 
familjehem) eller 
öppenvård 
Nexus: KBT, ACRA, 
CPU, MI, ÅP, 
Familjesamtal 
 

 
 

I samverkan med 
socialtjänst 



Samverka / 
samarbeta  
 

SIP 
Socialtjänst 
Bup 
Polisen 
 
Internt inom 
kommunen, ex 
fältgruppen, 
fritidsgårdar, 
ungdomar för 
trygghet. 

Capio vårdcentral 
Vålberg: 
Ungdoms-
mottagningen 
Första Linjen 
Sammankalla till SIP 
Konsultationer 
Anhörigstöd: 
hänvisa till 
Psykosociala 
resursen 
 
Regionens VC: 
Sammankalla SIP 
Konsultationer 

Sammankalla SIP 
Konsultationer 
 

Capio vårdcentral 
Vålberg: 
Första linjen 
Socialtjänsten 
VC 
 
Druvan:   
Sammankalla SIP 
Konsultationer           

Vid samsjuklighet 
genom SIP i 
samverkan med 
socialtjänsten 

Sammankalla alt 

medverka i SIP i 

pågående ärenden. 

Samverka med 

gymnasieskolans 

elevhälsa, AUM       

-Polismyndigheten 

t ex vid förhör 

narkotikabrott 

-Trygghetsmöten 

-Skolor 

(anmälnings-

möten,konsultation

-er) 

-Fritidsgårdar 

-UNO 

-Ungdomar För 

Trygghet 

 

I samverkan med 
socialtjänst. SIP 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hammarö  Skola Vårdcentral Första linjen Ungdoms-
mottagning 

BUP Socialtjänst Ö-psykiatri 

Kontakt-
uppgifter 
 
  

Förvaltningschef  
Vx 054/515000 

Kontaktuppgifter 
till VC Skoghall 
010-831 84 57 
Psykiatrisjuksköters
ka 010-831 84 56 

Första linjen unga 
Karlstadområdet 
Verksamhetstel:  
010-8314500 
Vårdgrannetelefon: 
072-4690218 

Telefontid vardagar 
010-8318401 
Drop in tis. 15-17 
 

Rådgivning i 
pågående och icke 
pågående ärenden 
010-8318300 
Akut bedömning 010-
8318318 

IFO:s reception: 
054-515185 
Vxl: 054-515000 
 

Vårdgrannetelefon: 
070 210 70 09 

Före-
byggande 
arbete för 
barn och 
unga i 
riskmiljö 

Olika främjande 
och förebyggande 
arbeten i skolan 
utifrån analyser i 
verksamheten 

BMM: Inskrivning 
av gravida: AUDIT  
Identifierat risk-
bruk: kort råd-
givning enligt MI. 
BVC: Hembesök 
screening upp-
växtvillkor. Vid 
misstanke om 
riskmiljö: anmälan 
till socialtjänst 

Identifiera 
riskgrupper 
Ställa frågor om 
risk/missbruk 
systematiskt 

Identifiera 
riskgrupper 
Ställa frågor om 
risk/missbruk 
systematiskt 

 Kurator Mörmo 
gård: 054-515173, 
054-515182 
 
Värmlands framtid: 
Vxl 054-515000 

 

Upptäcka 
 
 

Vårdnadshavare 

eller personal på 

skolan anmäler 

ett ärende till den 

lokala elevhälsan, 

som via 

kartläggning ev 

kan upptäcka risk- 

och missbruk. 

AUDIT och DUDIT 

vid behov 

 

Identifiera genom 
uppmärksamhet 
och strukturerad 
intervju på psykisk 
ohälsa, psyko-
somatiska besvär 
och ev riskmiljö 
AUDIT, DUDIT 
Vid misstanke om 
barn/ungdom far 
illa: anmälan till 
socialtjänst. Vid 
misstanke om 
psykisk sjukdom: 
Vårdbegäran till 
BUP 

Upptäcka: 
AUDIT, DUDIT 
Vid misstanke om 
barn/ungdom far 
illa: 
anmälan till 
socialtjänst 
 

Mottagningsbesök 
AUDIT/DUDIT vid 
indikation 
Vid misstanke om 
barn/ungdom far 
illa: 
anmälan till 
socialtjänst 
 

Mottagningsenheten 
vid nybesök och 
akutbesök på 
intensiva insatser 
EPIQ 

Via ansökan och 
anmälan. Screening 
AUDIT/DUDIT. 
Ett informations- 
samtal via 
öppenvården. 
 

Screening genom  
AUDIT/DUDIT 

 



Medicinska 
test 
 
 

Görs ej Medicinska test 
endast i samråd 
med socialtjänst  
Utandningsprov 
Urinprov Blodprov 

Görs ej Görs ej. Vid behov/ 
miss-tanke lämnas 
ärendet över till 
VC/BUP/Social- 
tjänst 

Urinprov, salivprov Urinprov, salivprov 
Möjlighet till 
verifiering via 
laboratoriet 
Ibac. Alkometer 

Stickor, urinprov 
och eventuellt 
salivprov 

 

Utreda  
 
 

Vid misstanke om 
risk- och drog-
missbruk hos en 
elev kontaktar 
rektor, eller 
annan medlem i 
den lokala elev-
hälsan, alltid 
vårdnadshavare 
och eventuellt 
även socialtjänst, 
sjukvård och polis 

Vid behov anmälan 
till socialtjänst 
 

Vid upptäckt 
missbruk – 
orosanmälan till 
socialtjänst för 
vidare utredning 

Vid behov anmälan 
till socialtjänst 
 

Görs av socialtjänst 
efter anmälan från 
BUP 

ALKOHOL-E, 
DUDIT-E 
BBIC 
 

I samverkan med 
socialtjänst 
Vid behov 
orosanmälan till 
socialtjänst 

Stödja / 
Behandla  
 
 

Elevhälsan ar-

betar främjande 

och förebyggande 

och planerar till-

sammans med 

elev, vårdnads-

havare och övrig 

personal elevens 

fortsatta 

skolgång. MI 

MI – lindrig 
problematik 

Vid identifierat 
riskbruk: 
Rådgivning enligt 
MI och MET 
Vid misstanke om 
riskmiljö/barn far 
illa: 
anmälan till 
socialtjänst 

MI, Kontakt med 
Socialtjänsten, MET 
kan genomföras i 
samarbete med 
kommunens 
öppenvård. 
 

Vid samsjuklighet; 
MI 
KBT 
FFT 

MI-samtal 
MET 
MET+KBT 
ACRA 
CPU 
Återfallsprevention 
Anhörigstöd via 
öppenvården 
Familjebehandling 
 
 

I samverkan med 
socialtjänst 

Samverka / 
samarbeta  
 

Samverka med 

elevens 

vårdnadshavare. 

Samarbeta med 
övriga instanser i 
kommunen. 

Sammankalla SIP 
Konsultationer 

Sammankalla SIP 
Konsultationer 
 

Första linjen, 
Socialtjänsten 
Skola, VC, BUP 
 

Vid samsjuklighet 
genom SIP i 
samverkan med 
socialtjänsten 

SIP med skola 
och/eller BUP. 
Samverkan mellan 
socialtjänst och 
skola 
Nätverksmöten 
 

I samverkan med 
socialtjänst. SIP 

 



Forshaga Skola Vårdcentral Första linjen Ungdoms-
mottagning 

BUP Socialtjänst Ö-psykiatri 

Kontakt-
uppgifter 
 
  

Rektor på aktuell 
skola och 
representant ur 
elevhälsoteamet 
Forshaga.se/ut-
bildning och 
barnomsorg. 
Ullerud/Deje-
skolan, rektor: 
0552-44704 
Forshaga 
Lärcenter, rektor: 
054-172101 
Forshaga 
Akademin, rektor: 
010-1516222 
 
 

Forshaga/Deje 
Internt Vårdgranne-
nummer:  
010-831 89 18 
Enhetschef:  
Erica Lind 
010-831 89 29 
 

Första linjen unga 
Karlstadområdet 
Verksamhets-
telefon:  
010-8314500 
Vårdgrannetelefon: 
072-4690218 
 
 

BMM 
Internt nummer: 
010-8318938 
Enhetschef:  
010-8318929 

Rådgivning i 
pågående och icke 
pågående ärenden: 
010-8318300 
Akut bedömning: 
 010-8318318 

IFO:s mottag där vi 
tar emot 
anmälningar och 
ger råd och stöd 
dagtid. 054-172369 
Öppenvården nås 
via kommunens 
växel på 054-
172000. 

Vårdgrannetelefon: 
070 210 70 09 

Före-
byggande 
arbete för 
barn och  
unga i 
riskmiljö 

Hälsosamtal hos 
skolsköterska i 
förskoleklass, åk 
4, åk 7, åk 1 på 
gymnasiet. 

 

BMM: 
Inskrivning av 
gravida: AUDIT  
Identifierat 
riskbruk: kort 
rådgivning enligt 
MI. 
BVC: Hembesök 
screening 
uppväxtvillkor. 
Vid misstanke om 
riskmiljö: 
anmälan till 
socialtjänst 
 

Identifiera 
riskgrupper 
Ställa frågor om 
risk/missbruk 
systematiskt 

Identifiera 
riskgrupper 
Ställa frågor om 
risk/missbruk 
systematiskt 

 Information om 
socialtjänstens 
verksamhet är 
tillgänglig på kom-
munens annons-
sidor och i sociala 
media. Kommunens 
upptäckargrupp 
med flera har 
anmälningsskyl-
dighet och anmäler 
oro till social-
tjänstens mottag-
ningsfunktion.  
 

 



Upptäcka 
 
 

Upptäckargrupp-
en som består av 
rektorerna på 
våra högstadie-
skolor, kuratorer, 
polis, räddnings-
tjänst.Vårdnads- 
havare eller per-
sonal på skolan 
anmäler ett 
ärende till den 
lokala elevhälsan, 
som via kartlägg-
ning ev kan upp-
täcka risk- och 
missbruk. AUDIT, 
DUDIT vid behov 

Identifiera genom 
uppmärksamhet 
och strukturerad 
intervju på psykisk 
ohälsa, 
psykosomatiska 
besvär och ev 
riskmiljö 
AUDIT, DUDIT 
Vid misstanke om 
barn/ungdom far 
illa: anmälan till 
socialtjänst.  
Vid misstanke om 
psykisk sjukdom: 
Vårdbegäran till 
BUP 

Upptäcka: 
AUDIT, DUDIT 
Vid misstanke om 
barn/ungdom far 
illa: 
anmälan till 
socialtjänst 
 

BMM: 
Identifiera genom 
uppmärksamhet 
och strukturerad 
intervju på psykisk 
ohälsa, psyko-
somatiska besvär 
och ev riskmiljö 
AUDIT, DUDIT 
Vid misstanke om 
barn/ungdom far 
illa: anmälan till 
socialtjänst  
Vid misstanke om 
psykisk sjukdom: 
Vårdbegäran till 
BUP 

Mottagningsenheten 
vid nybesök och 
akutbesök på 
intensiva insatser 
EPIQ 

Via ansökan och 
anmälan. Screening 
sker med.  
AUDIT/DUDIT. 
Öppenvården har 
rådgivande 
verksamhet. 
 

Screening genom  
AUDIT/DUDIT 

 

Medicinska 
test 
 
 

Görs ej Medicinska test 
endast i samråd 
med socialtjänst  
Utandningsprov 
Urinprov, Blodprov 

Görs ej Görs ej Urinprov, salivprov Urinprov, salivprov 
Möjlighet till veri-
fiering via labo-
ratoriet 
Triple A, Alkometer 

Stickor, urinprov 
och eventuellt 
salivprov 

 

Utreda  
 
 

Rektor utreder 
tillsammans med 
elevhälsan och 
eventuellt även 
socialtjänst, sjuk-
vård och polis. 
Vid behov anmäl-
an till socialtjänst 

Vid behov anmälan 
till socialtjänst 
  

Vid upptäckt 
missbruk – 
orosanmälan till 
socialtjänst för 
vidare utredning 

Vid behov anmälan 
till socialtjänst 

Görs av socialtjänst 
efter anmälan från 
BUP 

ALKOHOL-E, 
DUDIT-E 
ADDIS-ung 
SEI-S 
BBIC 
ADAD  

I samverkan med 
socialtjänst 
Anmälningsplikt 

Stödja / 
Behandla  
 
 

Elevhälsan 
arbetar 
hälsofrämjande 
och 
förebyggande. 

MI – lindrig 
problematik 

Vid identifierat 
riskbruk: 
Rådgivning enligt 
MI och MET 
Vid misstanke om 
riskmiljö/barn far 

MI, MET Vid samsjuklighet; 
MI 
KBT 
FFT 

MI-samtal 
MET+KBT, ACRA 
12-steg för unga 
CPU 
Återfallsprevention 

I samverkan med 
socialtjänst 



illa: anmälan till 
socialtjänst 

Anhörigstöd via 
öppenvården 
Familjebehandling 

Samverka / 
samarbeta  
 

Saknas info Sammankalla SIP 
Konsultationer 

Sammankalla SIP 
Konsultationer 
 

Sammankalla SIP 
Konsultationer 

Vid samsjuklighet 
genom SIP i 
samverkan med 
socialtjänsten 

SIP med skola 
och/eller BUP. 
Samverkan mellan 
socialtjänst, LSS och 
skola 
Nätverksmöten. 
 

I samverkan med 
socialtjänst. SIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kil Skola Vårdcentral Första linjen Ungdoms-
mottagning 

BUP Socialtjänst Ö-psykiatri 

Kontakt-
uppgifter 
 
  

0554-19100 Aktuell 
skola, rektorsnamn 
samt elevhälsoteam 

Enhetschef: 
Carina Eriksson 
010-834 21 54 

Första linjen unga 
Karlstadområdet. 
Verksamhetstelefon 
010-8314500 
Vårdgrannetelefon: 
072-4690218 
 
 

Ungdoms-
mottagningen tel: 
0554-42124, 
0554-42128 

Rådgivning i 
pågående och 
icke pågående 
ärenden 010-
8318300 
Akut bedömning 
010-8318318 

Utredningsgr. och 
öppenvårdsgr 
Individ och familje-
omsorgen 
Tel: 0554-19450 

Vårdgrannetelefon: 
070 210 70 09 

Före-
byggande 
arbete för 
barn och 
unga i 
riskmiljö 

Hälsosamtal hos 
skolsköterska i 
förskoleklass, åk 4,7, 
och åk 1 på 
gymnasiet.  

BMM: 
Inskrivning av 
gravida: AUDIT  
Identifierat riskbruk: 
kort rådgivning 
enligt MI. 
BVC: Hembesök 
screening uppväxt-
villkor.Vid misstanke 
om riskmiljö: 
anmälan till 
socialtjänst 

Identifiera 
riskgrupper 
Ställa frågor om 
risk/missbruk 
systematiskt 

Identifiera 
riskgrupper 
Ställa frågor om 
risk/missbruk 
systematiskt 

 Förebyggargrupp. 
Fältverksamhet vid 
riskhelger samt till 
viss del dagtid för att 
före-bygga att barn/ 
unga hamnar i risk-
miljöer. Gruppverks. 
Ventilen för 
barn/unga med 
förälder som har 
beroendeproblematik. 
Föräldrastödsgrupper. 

 

Upptäcka 
 
 

Hälsosamtal hos 
skolsköterska i 
förskoleklass, åk 4,7, 
och åk 1 på 
gymnasiet. 
Anmälningsmöte 
med socialtjänsten 
vid misstanke om 
missbruk. 
AUDIT, DUDIT kan 
förekomma 

 

Identifiera genom 
uppmärksamhet och 
strukturerad intervju 
på psykisk ohälsa, 
psykosomatiska 
besvär och ev 
riskmiljö. AUDIT, 
DUDIT.Vid misstanke 
om barn/ungdom far 
illa: anmälan till 
socialtjänst. Vid 
misstanke om 
psykisk sjukdom: 
Vårdbegäran till BUP 

Upptäcka: 
AUDIT, DUDIT 
Vid misstanke om 
barn/ungdom far 
illa: 
anmälan till 
socialtjänst 
 

Identifiera genom 
uppmärksamhet 
på psykisk ohälsa 
och 
psykosomatiska 
besvär. Ställa 
frågor om 
risk/missbruk 
systematiskt 
AUDIT/DUDIT 

Mottagnings-
enheten vid 
nybesök och 
akutbesök på 
intensiva insatser 
EPIQ 

Förebyggargrupp. 
Fältverksamhet vid 
riskhelger samt delvis 
på dagar för att 
upptäcka barn/unga i 
riskmiljöer.  
Anmälan/ansökan 
eller egen kännedom 
för att upptäcka barn 
och unga i risk och 
missbruk. 

Screening genom  
AUDIT/DUDIT 

 



Medicinska 
test 
 
 

Görs ej Medicinska test 
endast i samråd med 
socialtjänst  
Utandningsprov 
Urinprov, Blodprov 

Görs ej Görs ej Urinprov, 
salivprov 

Utandningsprov 
Urinprov endast efter 
att utredning inletts 
på socialtjänsten 

Stickor, urinprov 
och eventuellt 
salivprov 

 

Utreda  
 
 

Vid misstanke om 
risk/missbruk hos 
elev kontaktar 
rektor/elevhälsa 
vårdnadshavare och 
socialtjänst. 

Vid behov anmälan 
till socialtjänst 
 

Vid upptäckt 
missbruk – 
orosanmälan till 
socialtjänst för 
vidare utredning 

Orosanmälan till 
socialtjänsten 

Görs av 
socialtjänst efter 
anmälan från BUP 

Unga under 18 år 
utreds enl. BBIC och 
signs of safety. 
Utredning görs av  
den unges situation i 
samarbete med 
biol.familj. Metod: 
AUDIT/DUDIT,ADAD. 
Upprätta SIP om flera 
aktörer är aktuella. 
Placering utanför 
hemmet kräver beslut 
i utskott 

I samverkan med 
socialtjänst 
Anmälningsplikt 

Stödja / 
Behandla  
 
 

Elevhälsan planerar 
tillsammans med 
vårdnadshavare och 
övrigt personal 
elevens fortsatta 
skolgång. 
MI 

MI – lindrig 
problematik 

Vid identifierat 
riskbruk: 
Rådgivning enligt MI 
och MET 
Vid misstanke om 
riskmiljö/barn far 
illa: 
anmälan till 
socialtjänst 

Anmälan till 
socialtjänsten. 
MI samtal 

Vid samsjuklighet; 
MI 
KBT 
FFT 

Stöd/behandling ges i 
öppenvård efter 
biståndsbeslut utifrån 
helhetssyn och 
individanpassas. MI 
används som 
förhållnings-ätt. 
Öppenvården jobbar 
både med hela 
familjen såväl som 
den unge specifikt 

I samverkan med 
socialtjänst 

Samverka / 
samarbeta  
 

Samverka med 
elev/vårdnadshavare 
och övriga instanser 
i kommunen 

Sammankalla SIP 
Konsultationer 

Sammankalla/delta 
på SIP 
Konsultationer 
 

Delta på SIP med 
olika aktörer 
såsom, vård-
central, social-
tjänst Första 
linjen med flera. 

Vid samsjuklighet 
genom SIP i 
samverkan med 
socialtjänsten 

Sammankalla SIP när 
flera aktörer är 
inblandade. 
Konsultationer 
 

I samverkan med 
socialtjänst. SIP 

 


