
 
Lokal överenskommelse – Torsby, Hagfors, Sunne och Munkfors kommun 
Barn och unga i risk- och missbruk – från upptäckt till behandling 
 
Vård och behandling för personer med missbruks- och beroendeproblem utgör ett gemensamt ansvar och uppdrag för både kommunens socialtjänst och 

landstingets hälso- och sjukvård. Former och rutiner ska finnas för ett samlat ansvarstagande för personer som har behov av insatser från flera aktörer. I varje 

samverkansärende med patientens/klientens godkännande upprättas en SIP som tydligt anger vilken vårdorganisation som är ansvarig för de olika 

insatserna. Arbetssättet ska utmärkas av samverkan såväl internt i egen organisation som med vårdgrannar och andra samarbetsaktörer. 

 

Vårdcentralerna har ett ansvar för personer med alkoholmissbruk och alkoholberoende. Vårdcentralerna ska erbjuda tidiga insatser samt stöd och behandling 

för alkoholproblem och måttlig problematik av psykisk ohälsa samt behandling för somatisk problematik. Vid komplicerad beroendeproblematik ska samarbete 

ske med psykiatrin och i förekommande fall med lokal beroendemottagning. Möjlighet skall finnas till poloklinisk avgiftning för personer med alkoholmissbruk 

och alkoholberoende. Vad det gäller personer med narkotikamissbruk finns ett ansvar att upptäcka och remittera. 

 

Psykiatri har ett ansvar för personer med narkotikamissbruk/beroende, blandmissbruk/beroende och psykiatrisk problematik. Vid behandling av personer med 

komplexa vårdbehov/samsjuklighet på grund av psykisk störning och missbruk ska detta ske samtidigt och integrerat i samverkan med beroendevården och 

socialtjänst, om behov föreligger. Psykiatrin ska utreda, diagnosticera och erbjuda lämplig behandling i de fall funktionshindret kräver specialistpsykiatriska 

insatser. Behandling med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och missbruk ställer krav på integrerade insatser 

 

Socialtjänst har ett brett ansvar för kommuninnevånare som regleras i socialtjänstlag; socialnämnden ska aktivt se till att personer med missbruk får den hjälp 

och vård som de behöver för att komma ifrån missbruket samt socialnämnden ska i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. 

Hjälp ska finnas i form av rådgivning, utredning och bedömning samt biståndsbedömda insatser i form av psykosocialt stöd och psykosociala 

behandlingsinsatser 
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Torsby Skola Vårdcentral Första linjen 
unga norra 

Ungdoms 
Mottagning 

BUP Socialtjänst Vuxen 
psykiatri 

Kontakt- 
Uppgifter 
 

Kommunväxel 
0560-160 00 
 
Stjerneskolan 
Rektorer: 
0560-163 02, 163 
03, 163 04  
Kurator:  
0560-163 08 
Skolsköterska: 
0560-163 10 
 
Frykenskolan 
Rektor: 
0560-162 52,  
162 53 
Kurator: 
0560-162 62 
Skolsköterska: 
0560-162 61 
 
Kvistbergsskolan  
Rektor:  
0564-477 00 
Kurator:  
0564-477 03 
Skolsköterska 
:070-313 36 01 
 

DLM: 0560-473 
15 
BMM:  
0560-473 05 
BVC:  
0650-473 31 

Socionom/                           
sam-ordnare 
Anna.henriksson 
@sunne.se  
072-452 23 87, 
verksamhets- 
telefon  
072-716 58 28 

UM: 0560-473 05 Rådgivning i 
pågående och icke 
pågående ärenden  
054-61 83 00 
Akut bedömning 
054-61 83 18 

Växel på Björkarna 
0560-162 00 
Fax 
0560-161 35 

Sjuksköterska 
0563-476 66 

mailto:Anna.henriksson@
mailto:Anna.henriksson@


Torsby Skola Vårdcentral Första linjen 
unga norra 

Ungdoms 
Mottagning 

BUP Socialtjänst Vuxen 
psykiatri 

Upptäcka Förebyggande 
insatser: 
Rektor är ansvarig 
för att 
ämnesövergripande 
undervisning ges 
om alkohol och 
droger.  
Alla lokaler som är 
avsedda för 
skolverksamhet ska 
vara en tobaks- 
alkohol- och drogfri 
zon. Tobaksfri Duo 
erbjuds elever i åk 5 
till åk 9. Vid 
hälsobesöket hos 
skolsköterskan i år 
7 och åk 1 på 
gymnasiet kan elev 
med risk- och 
missbruk 
upptäckas. 
 
Upptäcka: 
Uppmärksamma 
elever med hög 
frånvaro, sjunkande 
studieresultat, 
ändrat beteende 
och elever i 
riskmiljöer. 

Patienter  
tillfrågas om 
tobak,  
alkohol och 
droger samt 
kost/motion. 
Provtagning 
AUDIT 
DUDIT 

Ställa frågor i 
kartläggningssamtal 
om alkohol/droger 
oavsett sökorsak. 
AUDIT 
DUDIT 

Patienter  
tillfrågas om 
tobak,  
alkohol och 
droger samt 
kost/motion. 
AUDIT 
DUDIT 

Mottagningsenhete
n vid nybesök och 
akutbesök på 
intensiva insatser 
ASSIST-Y 

*AUDIT/DUDIT 
*Lokal samverkan 
mellan skola, polis 
och soc (främst 
högstadiet/gymn.) 
*Reflexen (främst 
mellanstadiet) 

Vid samtliga 
nybesök 
används MINI 
samt AUDIT 
och/eller  
DUDIT 



Torsby Skola Vårdcentral Första linjen 
unga norra 

Ungdoms 
Mottagning 

BUP Socialtjänst Vuxen 
psykiatri 

Samverkan med 
vårdnadshavare, 
polis och 
socialtjänst både 
förebyggande och 
vid upptäckt. 
AUDIT/DUDIT 

Medicinska 
test 
 

Utförs inte på 
skolan. 

Alkomätare finns 
på mott. 

Ej aktuellt Alkomätare finns 
på mott. 

Utandningsprov 
Urinprov 

*Utandningsprov 
*Urinprov 

Alkometer 
används i de 
fall nykterhet 
måste påvisas 
EtG, EtS 
Peth,CDT 
GT, ASAT 
ALAT 

Utreda 
 

Skolan ska inte 
utreda. 
Vid misstanke om 
alkoholmissbruk 
eller 
droganvändning 
kan skolan utifrån 
situationen ha olika 
ingångar: 
1. samtala med 
ungdomen. 
2. konsultera 
socialtjänsten 
anonymt. 
3. samtala med 
vårdnadshavare 
4. bjuda in 
vårdnadshavare 

Orosanmälan till 
socialtjänst   
Remiss till 
BUP.vb. 

ADAD, ALCOHOL-E, 
DUDIT-E 
Samtal med 
vårdnadshavare 
Eventuell anmälan 
till socialtjänsten 
beroende på ålder, 
nätverk, grad av 
problematik, om det 
är alkohol eller 
droger 

Orosanmälan till 
socialtjänst   
Remiss till 
BUP.vb. 

Görs av socialtjänst 
efter anmälan från 
BUP 

BBIC 
ADAD 
Alcohol-E  
DUDIT-E 

Vid upptäckt 
alkohol/nar-
kotikamissbruk 
Via 
AUDIT/DUDIT 
eller/och 
medicinska test 
använda 
ALCOHOL-E  
DUDIT-E  

samt anmäla till 
vårdnads-
havare och 
socialtjänst i 
förekommande 
fall. 
 



Torsby Skola Vårdcentral Första linjen 
unga norra 

Ungdoms 
Mottagning 

BUP Socialtjänst Vuxen 
psykiatri 

och socialtjänsten 
till ett gemensamt 
möte 
5. bjuda in 
vårdnadshavare, 
socialtjänsten och 
polis till ett 
gemensamt möte 
6. göra en anmälan 
till socialtjänsten. 
Vid en anmälan ska 
skolan sedan bistå 
med fortlöpande 
uppgifter till 
socialtjänstens 
eventuella 
utredning. 
Skolsköterska och/ 
eller kurator  
dokumenterar i 
journalsystemet 
PMO att anmälan 
är gjord. 
 
 
 

Stödja/ 
Behandla 
 

Elevhälsan erbjuder 
stödsamtal i tillägg 
till socialtjänstens 
insatser. Skolan 
följer upp närvaro 
och studiesituation 

MI-samtal 
Eventuellt remiss 
till BUP. 
Läkarremiss till 
KBT-terapeut vid 
DLM. 

Rådgivande och 
stödjande samtal för 
ungdom och 
vårdnadshavare/nätv
erk 

MI-samtal 
Eventuellt remiss 
till BUP. 
Läkarremiss till 
KBT-terapeut vid 
DLM. 

Vid samsjuklighet; 
MI 
MET 
KBT 

MI 
CPU 
ACRA 
Riktat föräldrastöd 

MI 
KBT 



Torsby Skola Vårdcentral Första linjen 
unga norra 

Ungdoms 
Mottagning 

BUP Socialtjänst Vuxen 
psykiatri 

med täta intervaller 
och samverkar med 
vårdnadshavare. 

Kurator vid 
ungdomsmottag
ningen. 
Samverkan 
socialtjänsten. 

Identifiering/bedöm
ning/behandling av 
lätt till måttlig 
psykisk ohälsa 
MI, MET 
Remittera 
identifierad svår 
psykisk ohälsa till 
BUP 

Kurator vid 
ungdomsmottagn
ingen. 
Samverkan 
socialtjänsten. 

Öppenvård – 
enskilda samtal m 
drogterapeut 

Samarbete/ 
samverkan 

Samarbetar med 
socialtjänst och 
polis.  
I Lokala 
förebyggande 
rådet, LFR, 
samverkar skola, 
polis och 
fritidsverksamhet 
på ett 
förebyggande plan. 
Årlig revidering av 
Policy och 
handlingsplan 
ANDT för Torsby 
kommuns skolor 
sker i LFR. 

Se ovan Anmälan till 
socialtjänst vid oro 
att barn far illa. I 
samverkan med 
socialtjänst behandla 
lätt till lindrig psykisk 
ohälsa. 
Samverka med skola 
Remittera till BUP vid 
svår psykisk ohälsa 

Se ovan Vid samsjuklighet 
genom SIP i 
samverkan med 
socialtjänsten 

Reflexen 
Lokal samverkan 
skola, soc och 
polis 
Familjecentralen 
Värmlands unga 

SIP med 
samtliga 
aktörer utifrån 
behov 

 



Hagfors Skola Vårdcentral Första linjen 
unga norra 

Ungdoms 
mottagning 

BUP Socialtjänst Vuxen 
psykiatri 

Kontakt- 
uppgifter 
 

Älvstrandens 
bildningscentrum
/ 
Älvstrandsgymna
siet 
Rektor år F-3, 
Sunnemo 0563-
189 31 
Rektor år 4-6, 
Mottagnings-
enhet Platea 
0563-189 03 
Rektor år 7-9 
0563-189 01 
Rektor Gymnasiet 
0563-188 63 
Rektor Gymnasiet 
IM, Gy sär, VUX, 
SFI  
0563-188 65 
Kurator år F-6  
0563-188 43 
Kurator år 7-9, 
Mottagnings-
enhet Platea, 
Nyanlända F-9, 
Sunnemo 070-
353 26 33 
Kurator 
Gymnasiet 0563-
189 10 

0563-477 55 
kontakttelefon 
för andra 
myndigheter, 
härifrån slussas 
man vidare till 
rätt vårdgivare i 
Hagfors eller 
Ekshärad 

Anna Henriksson 
Socionom/sam-           
ordnare 
Anna.henriksson 
@sunne.se  
072-452 23 87, 
verksamhetstelefon:  
072-716 58 28 

hagforsum@liv.se  
0563-476 84 
Samordnare: 
Tomas.ojala 
@liv.se  

Rådgivning i 
pågående och 
icke pågående 
ärenden  
054-618300 
Akut bedömning 
054-618318 

Barn- och 
ungdomsenheten: 
Enhetschef 0563-
188 71, 070-38 
38 118 
Gruppledare 0563-
186 39 
076-134 14 56 
Reception  
0563-186 71 
Fax 0563-186 18 
 
Handläggarna nås 
via kommunens 
växel 0563-185 00 
och träffas säkrast 
på telefontiden 
mån-fre mellan kl. 
08.30-09.30  
Vid akuta 
situationer efter 
kontorstid 
kontaktas 
ordförande i 
individ- och 
omsorgsutskottet  
via polisen 11414 
 
Utdaterade 
telefon- och 
maillistor på 
personal inom 

Sjuksköterska 
0563-476 66 

mailto:Anna.henriksson@
mailto:Anna.henriksson@
mailto:hagforsum@liv.se
mailto:Tomas.ojala@liv.se
mailto:Tomas.ojala@liv.se


Hagfors Skola Vårdcentral Första linjen 
unga norra 

Ungdoms 
mottagning 

BUP Socialtjänst Vuxen 
psykiatri 

Skolsköterska år 
F-3, Sunnemo, 
Nyanlända år F-9, 
MLA 
0563-189 35 
Skolsköterska                
år  4-9 
Mottagningsenhe
t Platea 0563-189 
07 
Skolsköterska 
Gymnasiet 0563-
188 72 
Kyrkhedens 
skola. 
Rektor år F-3, 
Råda 0563-54 07 
01 
Rektor år 4-9  
0563-54 07 02 
Kurator år F-9, 
Råda 0563-                 
54 07 05 
Skolsköterska            
år F-9, Råda 
0563-54 07 13 

socialtjänsten 
skickas regelbundet 
till 
samverkanspartner 
inom skola och 
landsting 
 

 

Upptäcka All personal i 
skolan har en 
uppgift i att 
uppmärksamma 
tecken på risk- 
eller missbruk. 

Patienter  
tillfrågas om 
tobak,  
alkohol och 
droger samt 
kost/motion. 
Provtagning 

Ställa frågor i 
kartläggningssamtal 
om alkohol/droger 
oavsett sökorsak. 
AUDIT 
DUDIT 

AUDIT 
DUDIT 

Mottagningsenhe
ten vid nybesök 
och akutbesök på 
intensiva insatser 
ASSIST-Y 

Ställa frågor om 
alkohol och droger 
i samtal med 
samtliga ungdomar 
och dess 
vårdnadshavare 

MINI 
AUDIT  
DUDIT  
 



Hagfors Skola Vårdcentral Första linjen 
unga norra 

Ungdoms 
mottagning 

BUP Socialtjänst Vuxen 
psykiatri 

Viktiga tecken att 
uppmärksamma 
är psykisk ohälsa, 
oroväckande 
frånvaro, plötsligt 
ändrat beteende, 
ändrade 
kamratrelationer 
och tecken på 
kriminalitet. 
Frånvarorutiner 
finns för att tidigt 
upptäcka elever 
med begynnande 
hög frånvaro. 
Återkommande 
hälsobesök med 
hälsosamtal hos 
skolsköterskan 
sker i åk F, 4, 7 
och gymnasiet år 
1. Pedagoger 
anmäler till 
rektor/EHT vid 
oro för elevens 
skolsituation och 
för ställnings-
tagande om 
behov av särskilt 
stöd föreligger 
eller om eleven 
upp-visar andra 

AUDIT 
DUDIT 

 

oavsett sökorsak 
både vid 
rådgivning, 
förhandsbedömnin
g och utredning 
enligt BBIC samt i 
uppföljning av 
insatser 
 
AUDIT 
DUDIT 
Drogtester 
Utandningsprov 
 
Anmälnings- och 
samverkansrutin 
mellan skola och 
socialtjänst 
 
Lokal samverkan 
mellan socialtjänst, 
polis, fritidsgård 
och skola 
 
Familjecentral 
Första Linjen 
 

 



Hagfors Skola Vårdcentral Första linjen 
unga norra 

Ungdoms 
mottagning 

BUP Socialtjänst Vuxen 
psykiatri 

svårigheter. 
Samverkan med 
vårdnadshavare 
och olika myn-
digheter för att 
kunna åstad-
komma preven-
tion och tidig 
upptäckt. Audit 
/Dudit kan 
utföras av skol-
sköterska och 
kurator. Vid miss-
tanke om alko-
holmissbruk eller 
drog-användning 
ska skolan göra 
en orosanmälan 
till socialtjänsten. 

Medicinska 
test 
 

Utförs inte av 
skolan. 

Alkomätare finns 
på mott. CDT-
prov. Drogtester 
på labb från VC 
eller 
beroendemott 

Ej aktuellt Ej aktuellt i 
nuvarande lokaler 

Utandningsprov 
Urinprov 

Drogtester med 
snabbstickor och 
vid behov analys 
via kemlab för 
verifiering 
Utandningsprov 
Remiss till vård-
centralen för 
läkarkontakt och 
CDT-prov 

Alkometer 
används i de fall 
nykterhet måste 
påvisas 
EtG, EtS, Peth 
CDT, GT 
ASAT, ALAT 



Hagfors Skola Vårdcentral Första linjen 
unga norra 

Ungdoms 
mottagning 

BUP Socialtjänst Vuxen 
psykiatri 

Utreda 
 

Vid behov 
orosanmälan till 
socialtjänst 

Orosanmälan till 
socialtjänst  
remiss till BUP.vb. 

ADAD, ALCOHOL-E, 
DUDIT-E 
Samtal med 
vårdnadshavare 
Eventuell anmälan 
till socialtjänsten 
beroende på ålder, 
nätverk, grad av 
problematik, om det 
är alkohol eller 
droger 

ALCOHOL-E 
DUDIT-E 
Vid behov 
orosanmälan till 
socialtjänst 

Vid behov 
orosanmälan till 
socialtjänst 

Utredning BBIC 
AUDIT-E 
DUDIT-E 
ADAD 
Drogtester 
Utandningsprov 
Konsultationsteam  
BUP 
SIP 
Beroendecentrum 
över 18 år 
 

Vid upptäckt 
alkohol/narkotik
amissbruk via  
AUDIT/ DUDIT 
eller/och medi-
cinska test 
använda 
ALCOHOL-E  
DUDIT-E  
samt anmäla till 
vårdnadshavare 
och socialtjänst i 
förekommande 
fall 

Stödja/ 
Behandla 
 

Återkommande 
uppföljningssamt
al, råd och 
stödsamtal i 
skolan med 
utgångspunkt i 
MI; motiverande 
samtalsteknik.  
Elevhälsoteam 
som stöd i 
elevens 
skolsituation och 
som stöd till 
pedagoger.   

MI-samtal 

Eventuellt remiss 

till BUP. 

Läkarremiss till 

kurator vid DLM. 

Kurator vid 

ungdomsmottagn

ingen. 

Samverkan 

socialtjänsten. 

Rådgivande och 
stödjande samtal för 
ungdom och vård-
nadshavare/nätverk 
Identifiering/bedöm
ning/behandling av 
lätt till måttlig psy-
kisk ohälsa remit- 
tera identifierad svår 
psykisk ohälsa till 
BUP. MI, MET 

MI 
MET 

Vid samsjuklighet; 
MI 
MET 
KBT 

Familjebehandlare 
Socialpedagog över 
18 år Resurs- 
person. Beroende- 
terapeut. Alkohol 
och drogterapeut 
Anhörigstöd 
Familjehem, HVB- 
hem, Stödboende 
Kontaktperson 
Hänvisning eller 
rekommendation 
till Första Linjen 
Remiss BUP SIP. 
MI, CPU eller ACRA 
Drogtester 
Utandningsprov 
 

MI 
KBT 
 



Hagfors Skola Vårdcentral Första linjen 
unga norra 

Ungdoms 
mottagning 

BUP Socialtjänst Vuxen 
psykiatri 

Samarbete 
samverkan 

Delta i samver-
kansgrupp där 
skola, fritidsgård, 
polis, socialtjänst 
deltar. Delta i an-
mälningsmöten 
på socialtjänsten 
då skolan gjort en 
orosanmälan, del-
tar även i kontak-
ten mellan social-
tjänsten och elev 
om behov finns. 
Skolan besvarar 
BBIC-dokument 
vid pågående 
utredning och 
uppföljning av 
insatser vid 
socialtjänsten. 
Deltar vid behov i 
SIP eller andra 
samverkansforme
r ex. VISIT.  
Kontakter med 
vårdnadshavare, 
HVB-hem, 
familjehem etc. 
SIP vid behov 

MI-samtal 

Eventuellt remiss 

till BUP. 

Läkarremiss till 

kurator vid DLM. 

Kurator vid 

ungdomsmottagn

ingen. 

Samverkan 

socialtjänsten. 

SIP vid behov 

Anmälan till 
socialtjänst vid oro 
att barn far illa. I 
samverkan med 
socialtjänst behandla 
lätt till lindrig psykisk 
ohälsa 
Samverka med skola 
Remittera till BUP vid 
svår psykisk ohälsa 
SIP vid behov 

Första linjen 
Barn- och 
ungdomsenheten 
Elevhälsan 
Öppenvårdspsyki
atrin 
SIP vid behov 
 

Vid samsjuklighet 
genom SIP i 
samverkan med 
socialtjänsten 

Anmälnings- och 
samverkansrutin 
förskola/skola 
/socialtjänst 
Konsultationsteam 
BUP 
Lokal samverkan 
mellan socialtjänst, 
polis, fritidsgård 
och skolan. 
SIP 
Länsöverenskomm
else och 
samverkansrutin 
med 
stöddokument: 
http://www.region
varmland.se/halsa-
vard-
omsorg/material-
for-personal/  
 
 

SIP med 
samtliga aktörer 
utifrån behov 

                                              

http://www.regionvarmland.se/halsa-vard-omsorg/material-for-personal/
http://www.regionvarmland.se/halsa-vard-omsorg/material-for-personal/
http://www.regionvarmland.se/halsa-vard-omsorg/material-for-personal/
http://www.regionvarmland.se/halsa-vard-omsorg/material-for-personal/
http://www.regionvarmland.se/halsa-vard-omsorg/material-for-personal/


Sunne Skola Vårdcentral Första linjen 

unga norra 

Ungdoms 

Mottagning 

BUP Socialtjänst Vuxen 

psykiatri 

Kontakt-

uppgifter 

 

SG Broby växel 
0565-179 00 
SG Södra Viken 
Växel 
0565-155 55 
Fryxellska skolan 

år 7-9  

Rektor                           

0565-156 03 

Skolor F-6: 

Skäggebergs-

skolan 

Rektor                      

0565-160 70 

Östra skolan 

Rektor                             

070-191 35 86 

Västra landsbygd 

(Klätten, 

Gräsmark och 

Svensby skolor) 

Rektor                        

070-641 79 17 

DLM 0565-475 08 

BVC 0565-475 33 

eller                    

475 34, 475 44 

BMM                         

0565-475 59,             

475 60, 475 96 

Fax: 0565-104 84 

Socionom/ 

samordnare 

Anna.henriksson 

@sunne.se  

072-452 23 87, 

Verksamhetstelefon 

072-716 58 28 

0565-475 40 

 

Rådgivning i 

pågående och 

icke pågående 

ärenden:               

054-61 83 00 

Akut bedömning 

054-61 83 18 

Reception                

0565-162 60 

Enhetschef                 

0565-162 64, 070-

395 41 50 

1:e soc.sekr                  

0565-162 72,                  

070-190 35 31                

Fax: 0565-160 44 

Vid akuta 

situationer efter 

kontorstid 

kontaktas 

socialjouren i 

Sunne via polisen:                        

114 14. 

Sjuksköterska 

0563-476 66 

mailto:Anna.henriksson@
mailto:Anna.henriksson@


Sunne Skola Vårdcentral Första linjen 

unga norra 

Ungdoms 

Mottagning 

BUP Socialtjänst Vuxen 

psykiatri 

Östra landsbygd 

(Lysvik, och 

Prästbol skolor) 

Rektor                            

0565-160 76                      

072-203 64 46 

Bäckalund 

Rektor                          

0565-160 76                 

072-203 64 46 

Upptäcka All personal i 

skolan har en 

uppgift i att 

uppmärksamma 

tecken på risk- 

eller missbruk. 

Viktiga tecken att 

uppmärksamma 

är psykisk ohälsa, 

oroväckande 

frånvaro, plötsligt 

ändrat beteende, 

ändrade 

kamratrelationer 

och tecken på 

kriminalitet. 

Patienter 

tillfrågas om 

tobak, alkohol 

och droger samt 

kost/motion. 

Provtagning 

AUDIT, DUDIT 

 

Ställa frågor i 

kartläggningssamtal 

om alkohol/droger 

oavsett sökorsak. 

AUDIT, DUDIT 

Patienter 

tillfrågas om 

tobak, alkohol 

och droger samt 

kost/motion. 

AUDIT, DUDIT 

 

Mottagningsenhe

ten vid nybesök 

och akutbesök på 

intensiva insatser 

ASSIST-Y 

Ställa frågor om 

alkohol och droger 

i kontakt med 

samtliga ungdomar 

och deras 

vårdnads-havare. 

Både i för-

handsbedömning 

och utredning 

enligt BBIC samt 

vid upp-följning av 

insatser. 

AUDIT, DUDIT 

Drogtest       

Utandningsprov 

MINI  

AUDIT  

DUDIT  



Sunne Skola Vårdcentral Första linjen 

unga norra 

Ungdoms 

Mottagning 

BUP Socialtjänst Vuxen 

psykiatri 

Frånvarorutiner 

finns för att tidigt 

upptäcka elever 

med begynnande 

hög frånvaro. 

Återkommande 

hälsobesök med 

hälsosamtal hos 

skolsköterskan 

sker i åk F, 4, 7 

och gymnasiet år 

1. Pedagoger 

anmäler till 

rektor/EHT vid 

oro för elevens 

skolsituation och 

för ställnings-

tagande om 

behov av särskilt 

stöd föreligger 

eller om eleven 

uppvisar andra 

svårigheter. Sam-

verkan med vård-

nadshavare och 

olika myndigheter 

för att kunna 

åstadkomma 

prevention och 

Samverkan mellan 

skola, socialtjänst 

och polis. 

Familjecentralen 

Första linjen 



Sunne Skola Vårdcentral Första linjen 

unga norra 

Ungdoms 

Mottagning 

BUP Socialtjänst Vuxen 

psykiatri 

tidig upptäckt. 

Vid misstanke om 

alkoholmissbruk 

eller drogan-

vändning ska 

skolan göra en 

orosanmälan till 

socialtjänsten.  

AUDIT, DUDIT kan 

förekomma 

Medicinska 

test 

 

Utförs inte av 

skolan. Ett 

samarbete finns 

upprättat med 

beroende-mot-

tagningen/IFO 

där tester utförs. 

Alkomätare finns 

på mott. CDT-

prov. Drogtester 

på labb från VC 

eller 

beroendemott 

Ej aktuellt Tar inga tester på 

mott. 

Utandningsprov 

Urinprov 

Drogtester med 

snabbstickor och 

vid behov analys 

via kemlabb för                   

verifiering.    

Utandningsprov. 

Remiss till 

vårdcentralen för 

läkarkontakt och 

CDT-prov. 

Alkometer 

används i de fall 

nykterhet måste 

påvisas 

EtG, EtS 

Peth, CDT, GT 

ASAT, ALAT 

Utreda 

 

Vid behov 

orosanmälan till 

socialtjänst 

Orosanmälan till 

socialtjänst 

Remiss till BUP 

vid behov 

ADAD, ALCOHOL-E, 

DUDIT-E                        

Samtal med 

vårdnadshavare.  

Eventuell anmälan 

till socialtjänsten 

beroende på ålder, 

Orosanmälan till 

socialtjänst 

Remiss till BUP 

vid behov 

Görs av 

socialtjänsten 

efter anmälan 

från BUP 

Utredning enligt 

BBIC.                  

ALCOHOL-E              

DUDIT-E                       

ADAD                  

Drogtester 

Vid upptäckt 

alkohol/narkotik

amissbruk Via 

AUDIT/ DUDIT 

eller/och 

medicinska test 

använda 



Sunne Skola Vårdcentral Första linjen 

unga norra 

Ungdoms 

Mottagning 

BUP Socialtjänst Vuxen 

psykiatri 

nätverk, grad av 

problematik, om det 

är alkohol eller 

droger 

Utandningsprov 

SIP 

ALCOHOL-E  

DUDIT-E  

samt anmäla till 

vårdnadshavare 

och socialtjänst i 

förekommande 

fall. 

 

Stödja/ 

Behandla 

 

Elevhälsoteam 

finns som stöd i 

elevens 

skolsituation och 

som stöd till 

pedagoger.   

MI-samtal 

Eventuellt remiss 

till BUP. 

Läkarremiss till 

kurator vid DLM. 

Kurator vid 

ungdomsmottagn

ingen. 

Samverkan 

socialtjänsten. 

Rådgivande och 

stödjande samtal för 

ungdom och 

vårdnadshavare/nätv

erk 

Identifiering/bedöm

ning/behandling av 

lätt till måttlig 

psykisk ohälsa 

Remittera 

identifierad svår 

psykisk ohälsa till 

BUP 

MI-samtal 

Eventuellt remiss 

till BUP. 

Läkarremiss till 

kurator vid DLM. 

Kurator vid 

ungdomsmottagn

ingen. 

Samverkan 

socialtjänsten. 

Vid samsjuklighet; 

MI 

MET 

KBT 

MI, CPU 

Beroendeterapeut 

Beroendemottag-

ningen 

Föräldrastöd 

Familjebehandlare 

Anhörigstöd 

HVB-hem 

Familjehem 

Stödboende 

Kontaktperson 

Remiss BUP 

SIP 

MI 

KBT 

 



Sunne Skola Vårdcentral Första linjen 

unga norra 

Ungdoms 

Mottagning 

BUP Socialtjänst Vuxen 

psykiatri 

Samarbete/ 

samverkan 
Delta i samver-

kansmöten där 

skola och social-

tjänst regel-

bundet träffas. 

Vid skolor för 

äldre elever även 

polis. Skolan 

besvarar BBIC-

dokument vid 

pågående utred-

ning och upp-

följning av 

insatser vid 

socialtjänsten 

samt deltar vid 

behov i SIP eller 

andra samver-

kansformer  

Kontakter med 

vårdnadshavare, 

eller den som är i 

vårdnadshavare 

ställe. 

Se ovan 

SIP vid behov 

Anmälan till 

socialtjänst vid oro 

att barn far illa. I 

samverkan med 

socialtjänst behandla 

lätt till lindrig psykisk 

ohälsa 

Samverka med skola 

Remittera till BUP vid 

svår psykisk ohälsa 

SIP vid behov 

Se ovan 

SIP vid behov 

Vid samsjuklighet 

genom SIP i 

samverkan med 

socialtjänsten 

Lokal samverkan 

skola, soc och polis 

ANDT 

SIP 

Länsöverenskomm

else och 

samverkansrutin 

SIP med 

samtliga aktörer 

utifrån behov 

 

 



 

Munkfors Skola Vårdcentral Första linjen 
unga norra 

Ungdoms 
Mottagning 

BUP Socialtjänst Vuxen 
psykiatri 

Kontakt- 
Uppgifter 
 

Växel: 
0563-541000 
Forsnässkolan 
Rektor:  
0563-541198 
Kurator:  
0563-541106 
Skolsköterska: 
0563-541105 
Munkerruds-
skolan 
Rektor:  
0563-541270 
Förskola: 
Förskolechef: 
0563-541282 

DLM 070 5111526 
BVC 0563- 47879  
BMM 0563 47877 
  
FAX : 0563 52405 
 

 

Socionom/samordnare 
Anna.henriksson  
@sunne.se  
072-452 23 87, 
Verksamhetstelefon 
072-716 58 28 

Saknas 
permanent 

Rådgivning i 
pågående och 
icke pågående 
ärenden  
054-618300 
Akut bedömning 
054-618318 

Växel: 0563-541000 
Telefontider: 
09:00-10:00 mån-fre 
15:00-16:00 mån-
tors 
14:00-15:00 fredag 
Vid orosanmälan 
kontorstid: 
0563-541000 
Övrig tid:                           
073-4614328 
Fax: 0563-541211 
 
 

Sjuksköterska 
0563-476 66 

Upptäcka All personal i 
skolan har en 
uppgift i att upp-
märksamma 
tecken på risk- 
eller missbruk. 
Viktiga tecken att 
uppmärksamma 
är psykisk ohälsa, 
oroväckande 
frånvaro, plötsligt 
ändrat beteende, 
ändrade kamrat-
relationer och 

Patienter  
tillfrågas om 
tobak,  
alkohol och 
droger samt 
kost/motion. 
Provtagning 
AUDIT 
DUDIT 

 

Ställa frågor i 
kartläggningssamtal 
om alkohol/droger 
oavsett sökorsak. 
AUDIT 
DUDIT 

 Mottagningsenh
eten vid 
nybesök och 
akutbesök på 
intensiva 
insatser 
ASSIST-Y 

AUDIT 
DUDIT 
(något mer, kollar 
upp det) 
Skolan och 
socialtjänst 
samverkar vid 
misstanke om ett 
eventuellt riskbruk. 
Vårdnadshavare och 
elev erbjuds 
kartläggningsmöte, i 
syfte att ge hjälp och 
stöd. 

MINI 
AUDIT  
DUDIT  
 

mailto:Anna.henriksson@
mailto:Anna.henriksson@


Munkfors Skola Vårdcentral Första linjen 
unga norra 

Ungdoms 
Mottagning 

BUP Socialtjänst Vuxen 
psykiatri 

tecken på 
kriminalitet. 
Frånvarorutiner 
finns för att tidigt 
upptäcka elever 
med begynnande 
hög frånvaro. 
Återkommande 
hälsobesök med 
hälsosamtal hos 
skolsköterskan 
sker i åk F, 4, 7. 
Pedagoger 
anmäler till 
rektor/EHT vid 
oro för elevens 
skolsituation och 
för ställnings-
tagande om 
behov av särskilt 
stöd föreligger 
eller om eleven 
uppvisar andra 
svårigheter. 
AUDIT/DUDIT kan 
utföras av kurator  
Vid misstanke om 
alkoholmissbruk 
eller droganvänd-
ning kan skolan 
utifrån situa-

 



Munkfors Skola Vårdcentral Första linjen 
unga norra 

Ungdoms 
Mottagning 

BUP Socialtjänst Vuxen 
psykiatri 

tionen ha olika 
ingångar: 
1. samtala med 
ungdomen. 
2. konsultera 
socialtjänsten 
anonymt. 
3. samtala med 
vårdnadshavare 
4. Skolan och 
socialtjänst 
samverkar vid 
misstanke om ett 
eventuellt 
riskbruk. 
Vårdnadshavare 
och elev erbjuds 
kartläggningsmöt
e, i syfte att ge 
hjälp och stöd. 
5. Göra 
orosanmälan till 
socialtjänsten. 

Medicinska 
test 
 

Utförs inte på 
skolan. 

Alkomätare 
finns på mott. 
CDT-prov. 
Drogtester på 
labb från VC  

Ej aktuellt  Utandningsprov 
Urinprov 

Kan erbjuda 
utandningsprov och 
drogtest. 

Alkometer 
används i de 
fall nykterhet 
måste påvisas 
EtG, EtS 
Peth, CDT, GT 
ASAT, ALAT 



Munkfors Skola Vårdcentral Första linjen 
unga norra 

Ungdoms 
Mottagning 

BUP Socialtjänst Vuxen 
psykiatri 

Utreda 
 

Skolan utreder 
inte. I samband 
med en oros-
anmälan bokar 
skolan ett anmäl-
ningsmöte med 
socialtjänsten där 
elev och vård-
nadshavare med-
verkar. Skolan 
besvarar BBIC-
dokument vid 
pågående 
utredning och 
uppföljning av 
insatser vid 
socialtjänsten. 

Orosanmälan till 
socialtjänst  
remiss till 
BUP.vb. 

ADAD, ALCOHOL-E, 
DUDIT-E 
Samtal med 
vårdnadshavare 
Eventuell anmälan till 
socialtjänsten 
beroende på ålder, 
nätverk, grad av 
problematik, om det 
är alkohol eller droger 

 Görs av 
socialtjänsten 
efter anmälan 
från BUP 

Utreder utifrån 
anmälan/ansökan i 
BBIC. 
ADAD 
AUDIT/DUDIT 
 

Vid upptäckt 
alkohol/narkoti
kamissbruk 
Via 
AUDIT/DUDIT 
eller/och 
medicinska test 
använda 
ALCOHOL-E  
DUDIT-E  
samt anmäla 
till 
vårdnadshavar
e och 
socialtjänst i 
förekommande 
fall. 

Stödja/ 
Behandla 
 

Elevhälsoteam 
och barnhäl-
soteam erbjuder 
stödsamtal i till-
ägg till social-
tjänstens insatser. 
Skolan följer upp 
närvaro och 
studiesituation 
med täta inter-
valler och sam-
verkar med 
vårdnadshavare. 
 

MI-samtal 
Eventuellt 
remiss till BUP. 
Läkarremiss till 
kurator vid 
DLM. 
Samverkan 
socialtjänsten. 

Rådgivande och 
stödjande samtal för 
ungdom och 
vårdnadshavare/nätve
rk 
MI, MET 
Identifiering/bedömni
ng/behandling av lätt 
till måttlig psykisk 
ohälsa 
Remittera identifierad 
svår psykisk ohälsa till 
BUP 

 Vid 
samsjuklighet; 
MI 
MET 
KBT 

MI 
MET 
CPU 
ACRA 
Aktivera samverkan 
med andra aktörer  
Föräldrastöd/  
öppenvård 
Drogterapeut 
Familjebehandlare 

MI 
KBT 



Munkfors Skola Vårdcentral Första linjen 
unga norra 

Ungdoms 
Mottagning 

BUP Socialtjänst Vuxen 
psykiatri 

Samarbete/ 
samverkan 

Delta i fältgrupp 
där skola, 
fritidsgård, polis, 
socialtjänst 
deltar. Delta i 
anmälningsmöten 
tillsammans med 
socialtjänsten då 
skolan gjort en 
orosanmälan, 
deltar även i 
kontakten mellan 
socialtjänsten och 
elev om behov 
finns. Deltar och 
initierar vid 
behov SIP eller 
andra sam-
verkansformer.  

Se ovan 
SIP vid behov 

Anmälan till 
socialtjänst vid oro att 
barn far illa. I 
samverkan med 
socialtjänst behandla 
lätt till lindrig psykisk 
ohälsa 
Samverka med skola 
Remittera till BUP vid 
svår psykisk ohälsa 
SIP vid behov 

 Vid 
samsjuklighet 
genom SIP i 
samverkan med 
socialtjänsten 

Sammankallar till 
fältgrupp där skola, 
fritidsgård, polis, 
socialtjänst deltar. 
Uppmärksamma 
behov och motivera 
den enskilde att 
begära en SIP. Deltar 
och initierar vid 
behov SIP-möten. 

SIP med 
samtliga 
aktörer utifrån 
behov 

 

 

 

 

 

 


