Projekt ”Tidig upptäckt, tidiga insatser”
Rutinerna för tidig upptäckt och tidiga insatser för små barn med
utvecklingsmässiga och neuropsykiatriska svårigheter ser olika ut nationellt och
regionalt. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg driver sedan april månad 2018
ett projekt som syftar till att utveckla strukturen för tidig identifiering och
samordning av insatser för barn 0-5 år med breda utvecklingsrelaterade
svårigheter. Ambitionen med projektet är att förbättra möjligheterna till mer
tidiga, samlade insatser. Kedjan från att ett barns svårigheter uppmärksammas
och till att barnet får korrekt hjälp är idag i många fall för omständlig.
Processgången medför risk för glapp, tidstapp och dubbelarbete. När olika
typer av utvecklingsrelaterade svårigheter utreds separat hos olika
professioner medför det även att helhetsperspektivet och de prognostiska
implikationerna kan missas för barn med svårigheter inom flera olika områden.
Många familjer utsätts för en lång och slitsam period av oro, väntetider och
upprepande av information vid olika instanser. Familjer kan ha svårt att förstå
vårdkedjan och sammanhanget runt familjen kan upplevas som otydligt.
Det är angeläget att små barn med utvecklingsrelaterade svårigheter får
individanpassade och väl genomtänkta insatser så tidigt som möjligt. Deras föräldrar
behöver få redskap att understödja barnets utveckling och stöd i de utmaningar som
föräldraskapet till barn med särskilda behov innebär. Kunskap om barnets styrkor och
svårigheter kan leda till bättre anpassningar och tillrättalägganden i hemmiljö, på
förskola och kommande skola. Möjlighet att få en god start i skolan och anpassningar
som ökar möjligheterna för fullföljda studier är en central faktor för god hälsa och
utveckling. Om barns svårigheter kan hanteras på rätt sätt tidigt skapar det bättre
förutsättningar för både hälsa och utveckling under uppväxtåren. Det kan också antas ge
möjligheter till bättre livskvalitet, minskad sjuklighet och positivt föräldraskap.

Projekttid
April 2018 tom juni 2020

Syfte
Syftet med projektet som har fått namnet ”Tidig upptäckt, tidiga insatser” är att skapa
förutsättningar för att små barn med breda utvecklingsmässiga svårigheter får en så
gynnsam utveckling som möjligt med ökad fysisk, psykisk och social hälsa som följd.
Genom att förändra arbetssätt/processer för målgruppen mot en mer nära och
sammanhållen vård och omsorg, kan hälsa främjas för barnet med familj.
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Projektmål
Projektets mål sedan projektstart har varit att utveckla, förankra och pröva en
modell för arbetsformer och samarbetsformer mellan berörda verksamheter
för upptäckt, utredning och samordning av insatser för barn tillhörande
målgruppen.

Målet är att skapa en modell för:


Förenklad informationsöverföring mellan förskoleverksamhet och barnhälsovård
avseende barn 0-5 år med misstänkta utvecklingsavvikelser, för möjlighet till mer
tidiga samordnade insatser.



Ett omhändertagande inom hälso- och sjukvård med arbetsmetoder för en första
kartläggning, följd av en samordnad vård för barn tillhörande målgruppen. Insatser
skall präglas av ett tvärprofessionellt perspektiv med tätt samarbete mellan kommun
och hälso- och sjukvård.

Detta antas ge ökade förutsättningar för en god utveckling för barnet och ett mer
välfungerande sammanhang vid vistelse i förskola och kommande skola. I projektplanen
för tidsperiod 2019-11-01 till och med 2020-06-30 (se Närvårdssamverkans hemsida)
finns delmål för denna tidsperiod preciserade.

Projektägare och projektledning
Delregionala Politiska Samrådet (DPS) har beslutat att Styrgruppen för
Närvårdssamverkan är ägare av projektet. De har också uppgiften att vara ett forum för
diskussioner om organisation med mera. Projektet leddes initialt av två projektledare,
50 % tjänstgöring vardera. Från och med 2018-09-01 leds projektet av en projektledare
med 50 % tjänstgöring, från och med 2019-11-01 40 % tjänstgöring.

Styrgrupp och referensgrupp
Styrgruppen för Närvårdssamverkan har utsett en mindre styrgrupp som har ansvar för
den direkta styrningen och ledningen av projektet. Den mindre styrgruppen leds av en
ordförande som sitter med i Styrgruppen för Närvårdssamverkan. Projektledaren har
också en referensgrupp som rådgivare och bollplank bestående av representanter från
involverade verksamheter.
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Deltagande verksamheter och prövning i pilotverksamhet
Under hösten 2018 och våren 2019 har pilotverksamhet pågått i Marks kommun. Hösten
2019 har även Svenljunga kommun anslutit till pilotverksamheten. Den modell som
prövas utformas dock med intentionen att på sikt kunna implementeras i hela Södra
Älvsborg. De verksamheter som i huvudsak är inblandade är förskoleverksamhet i
berörda kommuner, BVC-verksamhet vid vårdcentraler i berörda kommuner, Central
Barnhälsovård Södra Älvsborg, Specialistcentrum för Barn och unga i Skene,
Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård Södra Älvsborg samt Barn- och
ungdomspsykiatriska klinikens Neuropsykiatriska mottagning.
Barnlogopedmottagningen samt Barnneurologiska utredningsteamet på Södra Älvsborgs
sjukhus har också bjudits in att vara delaktiga.

3

