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Projektets syfte och mål

Syfte
Projektet syftar till att ta fram en arbetsmodell i Mariestad, Töreboda och Gullspång 
för att jobba konkret med barn och unga och deras familjer som på grund av ohälsa 
behöver hjälp och stöd från flera olika verksamheter. Det handlar främst om verksam-
heter som förskola, skola, LSS, primärvård, mödravården, BVC, ungdoms- 
mottagningen, barnmedicin, habiliteringen och BUP. 

Mål
 
Ta fram förslag till vårdmodell för barn och unga med behov av stöd och  
behandling där fler vårdgivare är medverkande. 
 
Arbetet ska bland annat utmynna i att
• identifiera vilka målgrupper som är i behov av ett mobilt tvärprofessionellt team.
• identifiera vilka professioner som ska ingå i ett mobilt tvärprofessionellt team.
• ta fram förslag till mobil vårdmodell för barn och unga som har behov av stöd och 

behandling där fler än en stöd- eller vårdgivare behöver involveras.
• implementera arbetsmodellen i de tre kommunerna.

Nära stöd och vård till barn och unga Norra Skaraborg är ett delprojekt i det större  
projektet Nära vård Norra Skaraborg.



Bildande av arbetsgrupp
• Medverkan från alla professioner inom projektet. 

Intervjuer och analys
• För att kartlägga behov har intervjuer genomförts i alla verksamheter där barn 

och unga finns samt med ungdomar och föräldrar.
• Resultatet av intervjuerna visade att många önskar sig hjälp med samordning av 

insatser. Det upplevs också svårt att veta vart man ska vända sig för att få rätt 
stöd. Analysen av materialet ledde fram till en arbetsmodell som arbetsgrupper 
i Mariestad, Töreboda och Gullspång arbetar vidare med för att implementera 
och anpassa. 

 

Resultat
Ett förslag på arbetsmodell har tagits fram. Den kommer att anpassas utifrån de 
förutsättningar och behov som finns i respektive kommun.  
 
Modellen finns i större format, bifogad denna folder.

Så har vi arbetat
Nära stöd och vård till barn och unga Norra Skaraborg är ett delprojekt i det större  
projektet Nära vård Norra Skaraborg.

*Vid allvarliga problem till exempel suicidalitet, cancer, sexuella övergrepp går ärendet direkt 
till socialtjänst för skydds- och förhandsbedömning eller specialistsjukvård.

*
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Ett samarbete mellan Mariestads kommun, Töreboda kommun,  

Gullspångs kommun och Västra Götalandsregionen.

Detta gör vi nu

• Utveckla och implementera samverkansmodellen.
• Barn och ungdomar har rätt att vara delaktiga och att påverka det stöd som 

erbjuds. För att utforma en bra modell är det viktigt att barn och ungdomar blir 
lyssnade på och att deras åsikter tas till vara. En första workshop med barn och 
ungdomar genomförs i maj 2019. 

 
Så jobbar vi framåt

• Sammanställning av alla goda aktiviteter inom det förebyggande arbetet görs.  
Dessa tydliggörs till exempel på kommunernas hemsidor, sociala medier eller  
genom en ”föräldraapp”.

• Fortsatt arbete med Nära stöd och vårdverksamheterna i varje kommun i kom-
bination med SKL:s elevhälsoprojekt och skolverkets och socialstyrelsens projekt 
Tidiga samordnade insatser, TSI.        

• Ta fram strategi för hur samverkan mellan vård- och stödteamen och specialist-
sjukvården ska fungera.

• Informationsverksamhet som syftar till att alla som jobbar med barn och unga, 
både inom professionerna och den sociala sektorn, ska veta var de kan vända sig 
för att få hjälp.

Så jobbar vi nu och framåt


