Samverkansteam barn & unga-Informationsblad till personal som
möter barn och ungdomar i sitt arbete.
Rutin för samverkan och samarbete med Samverkansteam barn & unga inom ramen
för tidiga och samordnade insatser för barn och unga med psykisk ohälsa
Första linjen består av olika verksamheter med gemensam målsättning där stöd ges enligt
hälso-och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen eller skollagen.
Barnet eller ungdomen ska bli lyssnad på i den verksamhet de söker hjälp eller där
svårigheterna uppmärksammas.
Enligt Sveriges kommuner och regioner – SKR består ”Första linjen ” av verksamheter eller
funktioner som möter barn/unga med tidiga tecken på psykisk ohälsa.
Fokus för ”första linjen” för barn och unga ligger på insatserna till dem och inte på vilken
verksamhet som utför dem.

Målgrupp
Barn och unga mellan 6 - 18 år (från den dagen man fyller 6 år till dagen innan man fyller 18
år) med lindrig psykisk ohälsa och deras familjer där vårdnadshavare ger sitt samtycke till att
dialog får föras mellan vårdcentral, skola och socialtjänst.

Vårdcentral, skola eller socialtjänst.
Vid första kontakten görs en bedömning enligt ”strukturerad bedömning”. Om man ser
behov av samverkan eller stöd från flera verksamheter såsom socialtjänst, vårdcentral eller
elevhälsa samtidigt hämtas samtycke in och en aktualisering skickas till Samverkansteam
barn & unga i respektive kommun.

Strukturerad bedömning
som stöd till personal

Ta hjälp av elevhälsoteam, hälsoteam eller motsvarande för rätt bedömning.

Arbetssätt
Viktigt att barnet/ungdomen görs delaktig genom hela processen.

1 Barn/ungdom visar tecken
på psykisk ohälsa

4 Aktualisering skrivs
tillsammans med
barnet/ungdomen och
dennes vårdnadshavare
Samtycke inhämtas

7 Återkoppling till
barnet/ungdomen och dennes
vårdnadshavare om
bedömning och förslag på
insatser. Även återkoppling till
den som aktualiserat.

2 Första verksamhet gör en
strukturerad bedömning med
hjälp av elevhälsa, hälsoteam
eller motsvarande

5 Aktualisering och Samtycke
skickas till Samverkansteam
barn & unga

8 Inför avslut återkoppling till
berörda

3 Information ges muntligt
och skriftligt om
Samverkansteam barn &
unga och vad aktualisering
och samtycke innebär

6 Bedömning och
dokumentation

9 Utvärdering skickas till
barnet/ungdomen och dennes
vårdnadshavare samt till den
som aktualiserat

Den som känner barnet/ungdomen och vårdnadshavare bäst fyller tillsammans med dem i
aktualiseringsblanketten eller i samförstånd med dem efter till exempel ett möte.
Kopia på blanketten ska lämnas till vårdnadshavare och barn/ungdom efter lämplig ålder.
Samverkansteam barn & unga består av representation från skola, socialtjänst och
primärvård. Om kommunen inte har förebyggande insatser inom socialtjänst deltar de
endast när specialistnivån är konsulterade i teamet.
Teamen träffas 1 gång/vecka.
Representant från BUP (barn och ungdomspsykiatri) samt Socialtjänstens myndighet och
bistånd deltar en gång/månad för både generella samverkansfrågor och konsultation kring
ett specifikt barn/ungdom där utbyte behöver kunna ske för rätt bedömning av om
barnet/ungdomen och dennes vårdnadshavare får hjälp på rätt vårdnivå. Om bedömning
görs att behov av stöd och behandling på specialistnivå finns, skickas remiss till socialtjänst
och/eller BUP.
Bilagor: Aktualiseringsblankett och Samtyckesblankett
Informationsblad till vårdnadshavare.

