Fallbeskrivning
Fallbeskrivning från Trepartssamverkan i Lidköping
Medverkande i upprättande av fallbeskrivningen; Anne-Lis Persson, kurator
slutenvården Falköpings sjukhus, Hampus Jakobsson, kurator Ågårdens vårdcentral, Björn
Milton, psykiatrisjuksköterska Guldvingens vårdcentral, Helena Polzer, SoL/LSShandläggare, Else-Marie Larsson, kurator Hamnstadens vårdcentral och Linda Billing,
enhetschef Vuxenenheten
Kalle, 18 år
Kalle går sista året på gymnasiet och tar inom kort studenten, mamma och pappa är skilda.
Kalle har en storebror som flyttat från hemmet. Skilsmässan förde med sig mycket bråk i
hemmet och det fanns tendenser av våld i hemmet i samband med denna. Efter skilsmässan
träffade mamman en ny man och denne tyckte bara att Kalle var jobbig. Det ställdes höga
krav på Kalle och han får hela tiden kritik från mamma och dennes nya man. Kalle har
svårigheter i skolan, svårt att hänga med. Det finns misstanke om eventuell diagnos. I
skolan framkommer det att Kalle rökt hasch under ett års tid. Kalle åkte fast för
narkotikabrott på ett samlingsställe för ungdomar i staden. Kalle har samtalskontakt med
kurator på skolan och kurator på vårdcentral. Utåt sett är familjen är välfungerande familj,
men det funkar inte i hemmet. Det finns morföräldrar runt Kalle som stöttar. Kalle är också
hos sin pappa varannan helg.
Kalle har insatser via Rådgivningscentrum, där han lämnar drogtester och han har samtal
med kurator på vårdcentralen. Mamman har en psykologkontakt för att stöttas i
föräldrarollen. Kalle har fått söka vård för haschpsykos inom slutenvården. Denna följs upp
på öppenvårdspsykiatrin. Kalle står i kö på vuxenpsykiatrin för att genomföra en
neuropsykiatrisk utredning. Kalle har mediciner från Vuxenpsykiatrin för panikångest och
sömnstörningar.
När Kalle tar studenten kommer han att behöva söka försörjningsstöd, då han saknar
inkomst. Kalle har fått hjälp att söka egen lägenhet och han kommer att flytta till egen
lägenhet i samband med att skolan avslutas. Det är oklart vilket stöd Kalle behöver ha i en
egen lägenhet med anledning av hans situation och psykos.
Förslag till ”övningsfråga” utifrån fallbeskrivning
Hur kan inblandade parter gå vidare?
Lidköpings tankar beskrivs på nästa sida, men diskutera gärna i er egen grupp först.
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Lidköpings förslag
Vårdcentralen kallar till en SIP. De inbjudna är;
- Sjuksköterska öppenvården
- Socialsekreterare ekonomienheten
- Kurator Rådgivningscentrum
- Handläggare SoL/LSS
Frågeställning till SIP;
Hur skall vi samordna insatserna för Kalle? Hur skall vi kartlägga Kalles behov? Hur skall
vi säkerställa Kalles drogfrihet?
Planering för Kalle framåt;
- Utredning inom vuxenpsykiatrin
- Medicinuppföljning
- Fortsatt samtalskontakt på vårdcentral
- Boendestöd
- Ekonomiskt bistånd kopplat till sysselsättning inom Ung Arena
- Drogtester på Rådgivningscentrum
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