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1. Inledning
Den här rapporten syftar till att beskriva det arbete som pågår, samt vara ett underlag för
fortsatt utveckling inom första linjen för barn och ungas psykiska hälsa i Östergötlands län.
Rapporten ingår i det nationella Psynkprojektet som en del av den aktuella
psykiatriöverenskommelsen mellan Socialdepartementet och Sveriges kommuner och
Landsting (SKL)

1.1 Nationellt
Första linjen är ett begrepp som avser de professionella som arbetar med att möta barn,
ungdomar och familjer i den första kontakten vid tecken på psykisk ohälsa.
Nationellt har begreppet sitt ursprung i ett utvecklingsarbete kallat Barntåget, som drevs av
SKL, tillsammans med kommuner och Landsting under år 2008. Arbetet tydliggjorde att det
på flera håll i landet var oklart vart man först skulle vända sig vid lätt och medelsvår psykisk
ohälsa hos barn och unga. I en överenskommelse mellan regeringen och SKL år 2008 tydliggjordes behovet av ett förändringsarbete avseende första linjens vård och omsorg för barn och
ungdomar med psykisk ohälsa. Detta resulterade mellan år 2009-2011 i SKL:s
modellområdesprojekt, som syftade till att inventera vilka verksamheter som hade till uppgift
att först ta emot ett barn, ungdom eller dess familj som söker för ett problem som inte var
kategoriserat som en medicinsk, social, psykisk eller pedagogisk svårighet. I samband med
projektet startades flera verksamheter runt om i landet med fokus på mottagandet av målgruppen.
I juni år 2011 enades regeringen och SKL om en ny överenskommelse för barn och ungas
psykiska hälsa. SKL skulle vidareutveckla modellområdesprojektet på intensiv nivå och år
2012 initierades Psynk - psykisk hälsa barn och unga. Psynkprojektet syftar till att
synkronisera samhällets insatser för barn och unga som har, eller riskerar att få, psykisk
ohälsa. All hjälp som samhället har att erbjuda, både från skola, socialtjänst och hälso- och
sjukvård, ska vara lätt att hitta och ges i rätt tid. Barn och ungdomars psykiska hälsa ska
mötas med en helhetsperspektiv – exempelvis barn och unga och deras närstående ska få den
hjälp de behöver, när de behöver den. Aktiviteterna i Psynk är organiserade i fem teman av
vilka första linjen är ett.

1.2 Lagstiftning
Ansvaret för att tillhandahålla tidiga och lättillgängliga insatser för den definierade målgruppen regleras i viss mån genom lagstiftningen.
I hälso- och sjukvårdslagens 5 § definieras primärvård som hälso– och sjukvårdsverksamhet
utan gränsdragning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Detta innebär att all
grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering
som inte kräver sjukhusvård ska utföras i primärvården.
Socialtjänstens arbete är reglerat i socialtjänstlagen SoL (2001:453), lagen (1990:52) om
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), föräldrabalken (FB) och förvaltningslagen
(FL).
Socialstyrelsen ger ut normerande dokument i form av föreskrifter, allmänna råd och handböcker till vägledning för socialtjänstens arbete. Kommunerna kan ha lokala riktlinjer som

kompletterande styrdokument. Socialtjänsten, vars arbete ska anpassas efter individuella
behov och lokala förhållanden, ska utreda barns behov av skydd och stöd när det kan finnas
behov av åtgärder från socialnämndens sida (11 kap 1 § SoL)
Elevhälsans uppdrag beskrivs i skolagens 25 §:
För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan,
Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska
främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål
ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång
till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till
personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

1.3 Samverkan
Alla myndigheter har enligt 6 § förvaltningslagen (FL) en skyldighet att samverka. Socialtjänsten har dessutom en lagstadgad skyldighet att ansvara för att samverkan kommer till
stånd i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa (5 kap 1a § SoL). Även hälsooch sjukvårdslagen (HSL), skollagen (SL) och polislagen (PL) innehåller krav på samverkan.
Samverkan ska ses som ett medel för att barn ska få hjälp så tidigt som möjligt samt att stöd
och skydd ska ges utifrån en helhetssyn på barnets situation och behov. Det uppstår ofta en
gråzon om vilken verksamhet som har ansvar för tidiga insatser. Barn som riskerar att
utveckla psykisk ohälsa upptäcks där de vistas, sannolikt i förskola, skola, skolhälsovård eller
inom mödra- och barnhälsovården. Tidig upptäckt av barn som riskerar att utveckla psykisk
ohälsa kräver ett engagemang hos berörda verksamheter och yrkesgrupper. Att sedan kunna
erbjuda ett lättillgängligt stöd till dessa barn och deras familjer kan bidra till att hindra en
negativ utveckling.
Trots det tydliga lagstödet kan det vara svårigheter att få till stånd en fungerande samverkan.
Socialstyrelsen har tillsammans med Myndigheten för skolutveckling (numera Skolverket)
och Rikspolisstyrelsen haft ett uppdrag från regeringen att ta fram en gemensam strategi för
samverkan. Denna strategi ska vara ett stöd för att berörda huvudmän ska uppnå en långsiktig
och uthållig samverkan. För att kunna samverka utifrån olika professioner finns det ett behov
av en gemensam kunskapsbas och gemensamma begrepp. Detta för att minska risken av
missförstånd och att företeelser får olika innebörd. För att samverkan ska fungera på lång sikt
krävs ett aktivt stöd från ledningen och en tydlig struktur för hur samverkan ska fungera i
praktiken.
Som ett led i detta har regeringen genomfört en priosatsning för att implementera SIP
(samordnad individuell plan). Direktiven kring SIP är utförliga och med enda syfte att tillse
att samverkan med tydlighet sker i de fall ett barn har behov av olika insatser.
I Östergötland har ett dokument med tillhörande rutin tagits fram under hösten 2014.
Dokumentet är länsövergripande och gemensamt för landstinget och länets samtliga 13
kommuner.

2. Östergötlands landsting och kommuner
I Östergötland har psykisk ohälsa bland barn och unga varit ett prioriterat område för
kommuner och landsting sedan flera år tillbaka. Redan 2009 gav Landstingets hälso- och
sjukvårdsnämnd (HSN) hälsosamverkansberedningen i uppdrag att ”utveckla och etablera
samverkan med kommunerna avseende gemensamma behovsanalyser, uppdrag med mera för
barn och ungdomar”. Syftet med detta uppdrag, som kom att kallas barn och ungdomsuppdraget, var att få till stånd ett gemensamt arbete mellan landstinget i Östergötland och
länets kommuner, med fokus att främja en god hälsa hos den unga befolkningen i länet.
Parallellt med barn och ungdomsuppdraget landade socialstyrelsens granskning (2011) i att
primärvårdens verksamhet måste ges tydliga uppdrag för barn och ungdomar med psykisk
ohälsa samt i samverkan med övriga vårdgrannar klargöra gränssnitten mellan uppdragen så
att vårdkedjan säkerställs. Vidare har några kommuner i länet även fungerat som modellområden och sedermera som projektdeltagare i Psynkprojektet (Motala, Linköping,
Norrköping)
Arbetet med första linjens samordning i Östergötland har således tecknats ner i flera olika
styrande dokument. Då Landstinget i Östergötland är uppdelat i fyra olika närsjukvårdsområden medför detta att organisationen och samarbetet med aktuella kommuner ser olika ut.

2.1. Grundläggande politisk organisation, beslut och överenskommelser
Landstinget i Östergötland är uppdelat i fyra olika närsjukvårdsområden.




Närsjukvårdsområde Väst ansvarar för primärvården i Motala, Vadstena, Mjölby,
Ödeshög och Boxholm.
Närsjukvårdsområde Centrala ansvarar för primärvården i Linköping, Åtvidaberg,
Kinda och Ydre.
Närsjukvårdsområde Öst ansvarar för primärvården i Norrköping, Söderköping och
Valdemarsvik.

Finspång har ett eget område.

2.2 Läns-SLAKO
Det primära regionala samverkansforumet mellan Östergötlands 13 kommuner och
landstinget är LÄNS-SLAKO. SLAKO består av 24 stycken ledamöter från landstinget och
länets kommuner. Ledamöterna bör vara väl förankrade inom sakområdet och ha politiska
uppdrag i sin hemkommun.
Läns-SLAKO består av följande organ:
 Läns-SLAKO
 L-S Arbetsutskott
 Sekretariat
I nuläget finns även två styrgrupper:
 Styrgruppen för äldreuppdraget
 Styrgruppen för barn och ungdomsuppdraget

Dessa styrgruppers främsta uppdrag är att utveckla samverkan på politisk nivå. Detta genom
att ta fram gemensamma målbilder och föreslå uppdrag inom respektive område. Styrgrupperna ska även kontinuerligt följa upp målen och bevaka utvecklingen inom sina
respektive ansvarsområden.

2.3 SLG
Den strategiska ledningsgruppen för samverkan mellan Östergötlands kommuner och
landstingen (SLG) består av kommunernas socialchefer/vård och omsorgschefer, landstingets
närsjukvårdsdirektörer, hälsosjukvårdsdirektör, tjänstemän från landstingets ledningsstab samt
Läns-SLAKO:s sekretariat.
SLG:s uppdrag är att arbeta för att uppnå huvudmännens gemensamma mål. SLG ska även
gemensamt planera, leda och samordna vård och omsorg för gemensamma målgrupper och
andra viktiga utvecklingsområden av gemensamt intresse.

2.4 Läns-SLAKOS Mål 2014-2015 gällande barn och unga
Läns-SLAKO har i sin arbetsplan för 2014-2015 tydliga mål för att utveckla samverkan kring
barn med psykisk ohälsa:
Bra uppväxtvillkor för barn och unga
Att ge barn och unga i Östergötland en trygg, säker och utvecklande uppväxtmiljö samt bra
stöd vid behov där huvudmännen tar gemensamt ansvar för att förbättra de ungas hälsa och
öka skolnärvaron. Tidig upptäckt och tidiga insatser i barnens vardagliga miljö utgör viktiga
fokusområden.
Utredningsuppdrag
Genom barn och ungdomsuppdraget har behovet ökat av att tydliggöra gränssnittet mellan
huvudmännen vad gäller första linjens insatser för barn och unga. Uppdraget är att utarbeta ett
förslag till gränssnittsdokument för första linjen.
Sedan tidigare samverkansarbete finns även en insikt om att elevhälsan och hälsosamtalen har
en nyckelroll för att få kunskap om hur barnen/eleverna mår. Det är tydligt att skolnärvaro
och fullständigt genomgången skolgång är en viktig indikator på psykisk hälsa och en bra
förutsättning på ett väl fungerande vuxenliv. Utifrån detta är det fastställt i arbetsplanen att
skolan är och bör vara en viktig del i samverkan kring barn och unga.

2.5 Hur tydliggör vi gränssnitt mellan huvudmän och insatser?
Vid Läns-SLAKOS sammanträde 140523 diskuterades frågan om ett gemensamt gränssnittsdokument. Vid kartläggning framkom att det fanns en rad olika gränssnittsdokument
utformade som små samverkansavtal mellan landsting och kommun (skola, socialtjänst)
Vidare såg avtalen inte lika ut utifrån förutsättningarna i de olika närsjukvårdsområdena.
Frågan som lyftes var att istället för att utforma ett gemensamt dokument istället samla de
olika avtalen i en portal (eventuellt på Läns-SLAKOS hemsida) för att lätt få en överblick
över vad som avtalats mellan landstinget och de olika kommunerna. Slutligen har det
framarbetats en modell där gränssnittsdokument och samverkansdokument ska samlas i den
kommande gemensamma samverkanswebb som ska skapas inför att Landstinget i
Östergötland 2015 bildar Region Östergötland. Detta innebär att ett gemensamt gränssnittsdokument, innehållande alla de gränssnitt som finns inom och mellan landsting och

kommuner i Östergötland, inte skapas utan att gränssnittsdokumenten istället samlas på en
gemensam plattform.

2.6 Landstinget blir Region Östergötland
Från och med den 1:a januari 2015 kommer Landstinget i Östergötland och Östsam
samorganiseras som Region Östergötland. Syftet är att förstärka möjligheterna till ett
framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete. I och med detta avvecklas Läns-SLAKO och
ersätts med sakområdessamråd. Organisationen för sakområdessamråden är mycket lik den
för Läns-SLAKO.

2.7 Vad är första linjen i Östergötland?
I den senaste rapporten gällande barn och ungdomsuppdraget från Läns-SLAKO (april 2012)
fastställs de typer av stödinsatser för barn och unga med psykisk ohälsa som ska finnas inom
Östergötlands kommuner och landsting

Specialistnivå
(2-3% av
målgruppen)
Medelsvår till svår
problematik

Första linjen
(20-30% av
målgruppen)
Lätt till medelsvår
problematik

Kommun
>> Vissa insatser beviljas via bistånd:
 Barnahus
 Boendestöd (Ungdomar/unga
vuxna)
 Ensamkommande flyktingbarn
 Familjebehandling (intensiv)
 Familjehem, HVB, föräldrabarnplaceringar, etc.
 Familjerätt
 Fritidsstöd (helgkollo etc.)
 Kontaktfamilj-/ person
 Korttidsboenden (avlastning)
 Kvinnofrid (akutboenden, jour,
etc.) (mansmottagning)
 Medling (unga som begått
brott)
 Socialjour
 Ungdomstjänst
>> Insatser ska vara lättillgängliga:
 Alkohol och drogförebyggande
insatser/ beroendemottagning
 Anhörigstöd för barn(enskilt
eller i grupp)
 Elevhälsa/skolhälsovård
 Familjestöd (Kortare insatser)
 Familjerådgivning
 Fältverksamhet
 Föräldrautbildning/program
 Samarbetssamtal

Landsting
>> Insatser beviljas efter
bedömning:
 Barnahus (NSC/NSV)
 Barnhabiliteringen
 Barnkliniken
 Barntraumateamet
(NSÖ)
 BUP elefanten (NSC)
 BUP
 Flyktingmedicinskt
centrum

>> Insatser ska vara lättillgängliga:
 BVC/BHV (0-5 år)
 Barnhälsan (6-13 år)
 Råd, stöd och hälsa (616 år)
 Ungdomshälsa (13-26
år)

Generell nivå
(100 % av
målgruppen)
Hälsofrämjande för
alla

>> Insatser omfattar alla barn/unga
 Elevhälsan/skolhälsovården
(hälsosamtal etc.)

>>Insatser omfattar alla
barn/unga
 Mödrahälsovård
 BVC/BHV (0-5 år)

För att få en översikt hur de olika kommunerna och landstinget har mött det gemensamma
målet från 2012 har samtliga 13 kommuner och de tre närsjukvårdsområdens kartlagts utifrån
den grundmall som sammanställdes samma år (se bilaga 1).

2.8 Enbart landstingets ansvar?
Den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa är en stimulansåtgärd för att
förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin. För 2014 har 180 miljoner
kronor avsatts till de landsting/regioner som når de uppsatta målen. (väntetider i vården,
webbplats SKL)
Psynks definition av första linjen är ”den eller de funktioner eller verksamheter som har i
uppgift att först ta emot ett barn eller ungdom som visar tecken på milda till måttliga psykosociala problem. En välfungerande första linje bör: erbjuda tidiga och lättillgängliga insatser
och därmed förhindra utvecklingen av allvarlig problematik samt, avlasta specialistnivån och
därmed ge förutsättningar för ökad tillgänglighet och utvecklad spetskompetens på denna
nivå”.
Är det då enbart psykiatrins uppdrag att först ta emot ett barn eller ungdom som visar tecken
på milda till måttliga psykosociala problem? Detta är en källa till diskussion i många
kommuner och landsting. I Östergötland samverkar kommun och landsting i varierande grad.
Linköping som har en mångårig tradition av lättillgängliga insatser utan biståndsbeslut ( sk
service-insaster) har flera samverkansavtal gällande integrerade verksamheter på första linjen
tillsammans med landstinget. Det finns även flera kommunala verksamheter som utifrån
service tar emot och erbjuder kortare behandling till barn och deras föräldrar när ett behov
uppstår. Linköping har också ett gott utbud av familjecentraler. Utifrån att tanken om en
lättillgänglig vård i tidigt skede har funnits både hos kommun och landsting sedan länge
bygger de integrerade verksamheterna mycket på sina egna lokala erfarenheter.
I Norrköping finns inte samma tradition. Där syns det tydligt att samverkan är sprungen ur en
mer gemensam tanke. Satsningar görs och har gjorts för att underlätta samarbete på
organisatorisk nivå. Norrköping är även den kommun som satsat tydligast på en stark elevhälsa med samordning mellan skolorna och en central del, med samverkan som tydligt mål,
vilken tar över ärenden som kräver åtgärder och samverkan utöver generell nivå. De små
kommuner som tillhör Närsjukvårdsområde Öst område har tydligt inkluderats i de
samverkansavtal som upprättats mellan landstinget och Norrköpings kommun. Däremot finns
det inget tydligt första linje ansvar i de kommunala verksamheterna.
I västra länsdelen finns ingen integrerad verksamhet för barn och unga upp till 13 år.
Landstinget har ett eget ansvar. Motala kommun har dock de senaste åren arbetat aktivt med
erbjuda lättillgänglig information om vart barn och familjer kan vända sig. Ett stort arbete har
även lagts ner på att skapa samverkansformer utan gemensamma verksamheter. Det ska vara
tydligt för samtlig personal inom samtliga områden som arbetar med målgruppen vart hjälp
finns att få då ett barn uppvisar tecken på psykisk ohälsa.

Under psynkprojektet har Motala haft som uppdrag att utveckla en modell för samverkan.
Kommunen kallar den för samverkanstrappan och definierar hur ett idealt omhändertagande
för ett barn eller ungdom ska gå till. Trappan ska hjälpa till att förtydliga hur samverkan sker
inom Motala kommun och landsting, allt ifrån tidig upptäckt till samordning för familjer med
sammansatta behov.
Behovstrappan

3. Linköping, Norrköping och Motala – tre kommuner, tre
länsdelar - tre barnhälsor/ungdomshälsor
3.1 Linköping
Linköpings kommun har sedan 1992 byggt ut sin öppenvård med fokus på tillgänglighet och
service. Detta medför att det idag finns flera verksamheter som lätt kan ta emot och erbjuda
kortare stödinsatser för barn, ungdomar och familjer som har någon form av social
problematik, utan utredning och beslut från socialtjänstens myndighetskontor. Den
grundläggande tanken är att bygga på individens egen vilja och motivation till att ta sig ur en
svår situation. Samtidigt syftar systemet till att fler söker hjälp, samt gör det i ett tidigt skede.

3.2 Råd, stöd och hälsa
Den verksamhet som har som direkt målsättning att fungera som en första linjen verksamhet
för barn och unga är Råd, stöd och hälsa. Huvudmän är Landstinget (primärvården) och
kommunen (Råd och stöd samt barn och ungdomsnämnden). I avtalet finns samverkansformen väl beskriven. Verksamheten erbjuder information, rådgivning och behandlingsinsatser av kortare karaktär. Information kan ske individuellt eller i grupp men också via
webben. Verksamheten arbetar på den enskildes/familjens uppdrag och inte på en myndighets
uppdrag. För att på bästa sätt möta de behov som finns hos enskilda och familjer som söker
sig till mottagningen skall en nära samverkan ske mellan de olika delarna i den samordnade
mottagningen. Samverkan ska vid behov ske med andra parter som är relevanta för barn,
ungdomar och vuxna till exempel vårdcentralen, skola, barn- och ungdomspsykiatriska
kliniken, vuxenpsykiatrin och övrig socialtjänst.
Barn – och familjeperspektivet utgör grunden för mottagningen vilken erbjuder:








Rådgivning och information
Stödsamtal för föräldrar
Individuell behandling för barn
Familjebehandling
Etablerade samverkansformer med vårdgrannar som är relevanta för målgruppen
Remiss och hänvisningsrutiner till specialistnivå.
Väl beprövade utvärderingsinstrument

Insatserna som erbjuds är:





Bearbetande och insiktsskapande
Stödjande och/eller informativa
Nätverksinriktade
Familjeinriktade

Mottagningen ger också information och vägledning till samarbetsparter.
Ungdomshälsan tar vid där Råd, stöd och hälsas åldersmässiga ansvar upphör.
Ungdomshälsan är även den en integrerad verksamhet med tre huvudmän, Landsting
(primärvård) och kommun (Råd och stöd samt bildningsnämnden). Parallellt med dessa
integrerade verksamheter finns Råd och stöds mottagning samt primärvårdens

samtalsmottagning, Unga vuxna. I juni 2014 startades Mini-Maria, en integrerad verksamhet
(landsting och kommun) som riktar sig till ungdomar 13-20 år med risk- och
missbruksproblematik, samt deras föräldrar.
Kommunala verksamheter
Socialtjänst (myndighet)
Eleonoragruppen
(Linköping)
Bloton (Linköping)
Socialpedagogiskt barn och
ungdomsteam (Linköping)
Stadsmissionen (Linköping)
Råd och stöd Familjeteamet
(Linköping)
Våld i nära relationer
(Linköping)
Elevhälsan
Familjeteamet (Kinda)
BUS-grupp (Åtvidaberg)
Familjerådgivning

Gemensamma
verksamheter
Råd, stöd och hälsa
Ungdomshälsa 13-25
Familjecentraler
Hagadal

Landstingets verksamheter
Samtalsmottagning Unga
vuxna
Psykologmottagningen (med
universitetet)
BUP-öppenvårdsmottagning
Vårdcentraler

3.3 Norrköping
I april 2014 utformades ett samverkansavtal, Barnsamverket, mellan Norrköpings kommun,
landstinget i Östergötland samt polisen i Östergötland. Avtalet är ambitiöst och fokuserar på
tidig upptäckt, samverkan över gränserna och riktade insatser för barn och unga i riskfyllda
miljöer. Norrköpings kommun skriver på sin hemsida att ”det är Barnsamverket som ansvarar
för lokala, övergripande samverkansfrågor i Norrköping. Till Barnsamverkets uppgifter hör
att legitimera samverkan, fånga upp utvecklingsbehov, undanröja hinder för samverkan,
planera för gemensam kompetensutveckling med fokus på samverkan och samsyn, följa att
syfte och mål är förankrat, följa upp samverkansarbeten, med mera”
Barnsamverket är uppdelat i tre områden. Det finns även ett fjärde område med en speciell
grupp riktad mot ungdomar 16-21 år inom gymnasieskolan. De lokala grupperna består av
operativa team som verkar ute i områdena. I dessa team ingår förskolechef, rektor fsk – åk 6,
rektor åk 7-9, fritidsgårdschef, enhetschef socialkontorets myndighetskontor, vårdcentralschef/er, skolkurator, samt polis (del av möten).
I gymnasiegruppen: gymnasiechef, enhetschef socialkontorets myndighetskontor, chef
gymnasieskolans mottagningsgrupp, samordnare ungdomshälsan, skolkurator, chef Moamottagningen, samt polis (del av möten).
Det övergripande målet är:
Syftet med samverkan är att uppmärksamma barns behov, särskilt uppmärksamma barn i
behov av stöd, att tidigt upptäcka de barn som har eller riskerar att få svårigheter och att ge
ett samordnat stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. Genom samverkan ska vi
samordna våra erfarenheter, kompetenser och resurser så att det gagnar barn och unga samt

använda gemensamma resurser effektivt. I samverkan ska vi utveckla och förbättra
verksamheterna och lösa gemensamma frågor.
Genom samverkan ska vi ha kunskap om varandras uppdrag på alla nivåer så att barn, unga
och deras familjer erbjuds rätt stöd. Målet är att alla barn som har behov av insatser från
flera verksamheter får det på ett sådant sätt att insatserna leder till stöd i barnets situation
och för barnets utveckling.
Syftet med Barnsamverket är att skapa en samsyn kring det sätt som barn och unga med
psykosocial problematik ska upptäckas och erhålla tidigt stöd. Genom att skapa lokala styrgrupper säkerställs en samordnad information om vilket sätt barnet, ungdomen, eller
föräldrarna ska bemötas och lotsas till rätt stödfunktion.

3.4 Barnhälsan
Landstinget i Östra länsdelen har utifrån sitt uppdrag öppnat en mottagning – Barnhälsan, i
samverkan med Norrköping, Söderköping och Valdemarsviks kommuner. Samverkan är
tydligt formulerad i avtal, även med de mindre kommunerna. Landstinget har valt att
organisera mottagningen under Bup istället för primärvården. Norrköpings kommun har ingen
egen mottagning varför Barnhälsan blir den enda ingången för barn med lättare psykisk eller
psykosocial problematik i kommunen.
I länsdelen finns även fler integrerade verksamheter (kommun – landsting) i form av
ungdomsmottagning och Mini-moa, en mottagning för ungdomar upp till 26 år som har en
risk eller missbruk av alkohol eller droger samt deras föräldrar. Ungdomsmottagningen har
formaliserad samverkan och mottagning i Söderköping och Valdemarsvik.
Kommunala verksamheter
Socialtjänst (myndighet)
Elevhälsan
Centrala elevhälsan
Balder (Norrköping)
Familjeteamet (S-köping)
Barn och ungdomsteamet
(Valdemarsvik)

Gemensamma
verksamheter
Barnhälsan
Ungdomshälsan
Moa-mottagningen
Familjecentraler

Landstingets verksamheter
BUP – öppenvård
mottagning
BVC/BVH
Vårdcentraler

3.5 Motala
Motala kommun har ingen tradition av lättillgängliga insatser utan biståndsbeslut. För ett par
år sedan upparbetades en samverkan med landstinget, de så kallade familjehusen. De liknade i
mångt och mycket familjecentralerna men med en vidare målgrupp, 0-15 år. Familjehusen var
bemannade med förskolelärare, fältsekreterare, psykologer, kuratorer och pedagoger och
agerade på generell och förstalinjen nivå. Under 2012 beslutades att samarbetet skulle upphöra och familjehusen lades ned. I dagsläget har Motala kommun öppnat en liknande
verksamhet i egen regi, Barncentrum. Verksamheten har inte psykiatrikompetens.

3.6 Barnhälsan
Västra länsdelen har valt primärvårdsmodellen för att organisera sin första linje för barn 0-12
år. Det finns i dagsläget inga familjecentraler eller familjehus där integrerad verksamhet på

generell nivå och som första linje pågår utan BVC och barnhälsan har eget ansvar. Parallellt
med barnhälsans verksamhet finns Motala kommuns barncentrum, Vadstena kommuns
Smedjan och Mjölby kommuns barn och ungdomsrådgivning som samtliga erbjuder lättillgängliga stödinsatser av kortare karaktär. Inga av dessa verksamheter har något formaliserad
samverkan med Barnhälsan. Det samarbete som finns bygger enligt företrädare från
kommunen på informella kontakter och personlig kännedom. Barnhälsan består av 1
socionom och 1 psykolog som har mottagning på flertalet av länsdelens vårdcentraler.
Gällande ungdomar upp till 25 år har Östra länsdelen valt att organisera på annat sätt än barnhälsan. Ungdomsmottagningen i Motala (med samverkansavtal med Vadstena) är istället en
integrerad verksamhet med inte mindre än fyra huvudmän (primärvård, kvinnohälsan, socialtjänst och bildning). I dagsläget pågår en diskussion kring möjligheten att även inkludera en
drogmottagning, en så kallad Mini-Maria i verksamheten.

Kommunala verksamheter
Socialtjänst (myndighet)
Elevhälsan
Barn Centrum (Motala)
Barn och ungdomsrådgivningen (Mjölby)
Smedjan(Vadstena)
FuS (Ödeshög)

Gemensamma
verksamheter
Ungdomshälsan/mottagning
Familjecentral (Vadstena)

Landstingets verksamheter
Barnhälsan
BUP- mottagning (Psykiatripartner)
BVC/BHV
Vårdcentraler

4. Information på webben
Ett krav för att få ta del av Statens PRIO-satsning inom psykisk hälsa 2013 var att varje
kommun skulle utforma en tydlig information på sin hemsida om vart och på vilket sätt barn
och ungdom kunde få hjälp och stöd vid psykisk ohälsa.
Samtliga kommuner i Östergötland har i oktober 2014 på sin hemsida under området ” stöd
och omsorg” en rubrik som lyder ” Hjälp till barn och unga som mår dåligt”. Rubriken är
länkad till en sida helt ägnad åt beskrivning av olika situationer då man som ung kan må
dåligt. Där finns även information om vissa psykiatriska diagnoser såsom ADHD, Aspberger
syndrom mm. På sidan finns det direktlänkar till kommunens och landstingets verksamheter
dit barn och unga kan vända sig. Det går snabbt att klicka sig fram till telefonnummer,
lokalisering, öppettider samt hur man ska gå tillväga för att få kontakt med verksamheten.
Även landstinget har samma rubrik på sin hemsida och hänvisar också till de kommunala
verksamheterna.
I Motala har kommunen tagit ett större informationsmässigt steg genom att starta upp portalen
” Sagamotala.se”. Portalen ligger även som länk på kommunens hemsida. Här finns
information om alla de verksamheter som erbjuder stöd och behandling för barn och

ungdomar inom Motala kommun och Landstinget i Östergötland. Texten på Sagamotala är
anpassad efter ett ”förstalinjen-tänk” med tydlig vägvisning och lotsning.
I Linköping har man valt att inte skapa en ”Sagaportal” men har byggt upp en egen ”hjälpinformation” på kommunens hemsida. Sidan ska tilltala barn och ungdomar genom att vara
lättläst och färgglad. På sidan finns flera moln i olika färger som representerar ett vanligt
problem, exempelvis ”mobbing”. När man trycker på molnet kommer information om ämnet
samt hänvisning om vart du kan vända dig upp.
Norrköping har ingen egen design på sin ”ungdomssida”. Här har man istället listat olika
situationer parallellt med information om vilken verksamhet som arbetar med den
problematiken. Information om problemet och verksamheten ligger som en direkt länk.
Överlag är informationen tydlig och lätt att förstå. Som ungdom måste du dock i samtliga fall
veta att du ska söka informationen på kommunens hemsida och klicka dig fram under
rubriken ”stöd och omsorg” eller liknande. I Motala och Linköping där man lanserat
Sagamotala.se/Linkoping/hjalp arbetar man intensivt med att göra portalen/sidan till ett
begrepp genom att sprida adressen på broschyrer och kort.

5. Familjecentraler
Integrerade verksamheter på en generell nivå som rymmer 1:a linjen-insatser.
Vad är en familjecentral?
Enligt föreningen för familjecentralernas främjande är en familjecentral en verksamhet som
är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande samt riktar sig till föräldrar
och barn. En familjecentral bör minst innehålla mödrahälsovård barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete.
På en familjecentral arbetar flera olika yrkeskategorier tillsammans kring barnfamiljen.
Förutom barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare och socialsekreterare kan det även finnas
familjerådgivare, fritidsledare, psykologer och läkare.
Kännetecknande för verksamheten är att huvudmännen, till exempel kommun och landsting,
samordnar sina resurser för att möjliggöra en tvärfacklig samverkan. Målet för verksamheten
är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar genom att:







finnas tillgänglig som nära mötesplats
stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
erbjuda lättillgängligt stöd
vara ett kunskaps- och informationscentrum
utveckla god service

Samverkan
Samverkan mellan de olika yrkesgrupperna är en förutsättning för en fungerande familjecentral. Den främsta vinsten med samverkan mellan många yrkeskategorier kring barn och
barnfamiljer är att den ökar förmågan att upptäcka och tillgodose behov bland barnfamiljer i
ett upptagningsområde. Samverkan innebär också att man får bättre förutsättningar att
skräddarsy lösningar för ett specifikt behov.
I Östergötland finns Familjecentraler på följande orter:
















Kisa- Familjecentralen Glimten,
Linköping, Ekholmen – Familjecentralen Myran,
Linköping, Skäggetorp Centrum
Linköping Berga
Linköping Lambohov
Linköping Ljungsbro
Linköping Ryd
Linköping Valla
Norrköping, Guldringen- Familjecentralen Myran
Norrköping, Klockaretorpet
Norrköping, Hagaby
Norrköping Familjecentralen Fenix
Norrköping, Sågträffen Skärblacka.
Söderköping Familjecentralen
Vikbolandet, Familjecentralen Lärkan








Norrköping Åby familjecentral
Åtvidaberg, Familjecentralen Växthuset
Mantorp
Mjölby
Skänninge
Vadstena- 1 g/v

6. Elevhälsan och första linjen – exemplet Linköping
I Östergötland såsom i resten av landet finns frågetecken över vart gränsen för förebyggande/åtgärdande (ansvar enligt skollagen) och behandlande insatser går. Utifrån referenssamtal med en grupp skolkuratorer i Linköping 2014-11-27 framkommer en frustration över
vad en kurator per definition får göra i relation till en ungdom som uppvisar tecken på lindrig
psykisk ohälsa. Flera kuratorer uppger att de finner det svårt att hänvisa ett barn eller en familj
rätt då ärendet i flera fall inte tas emot av de instanser som de upplever är korrekta. En fråga
som uppstår är om det skulle underlätta hänvisningen om kuratorerna fick tillgång och kunde
använda sig av samma skattningsverktyg som BUP och barnhälsan.
Möjligheten att använda elevhälsan som en förstalinje insats väckte flera tankar. En del
belyste faran med att skolan inte längre fick vara en fristad för de barnen med problematisk
hemsituation och att föräldrar skulle uppleva det arbetsamt att prata om hemsituationen med
skolpersonal. Andra upplevde tvärtom att det genom skolan skulle vara möjligt att nå fler
föräldrar som inte upplever miljön så ”stämplande” som hos psykiatrin eller socialtjänsten.
För att på något sätt kunna arbeta mer behandlande var samtliga eniga om att elevhälsan
behöver bli mer frikopplade från rektorsområdena och istället vara en samlad enhet med en
egen verksamhetschef.
Att stärka upp elevhälsan och ge dem uppdraget att agera första linje-insats skulle även säkerställa att alla barn oavsett skola får tillgång till samma kompetens. För att erhålla tillstånd från
Skolverket att bedriva skola behövs idag enbart en redovisning om att det finns” tillgång” till
elevhälsa. Inte omfattning utifrån elevantal eller dylikt. Samtidigt visar flera rapporter på
sambandet mellan goda skolresultat och en god psykisk hälsa.

7. Diskussion
7.1 Svårigheter och möjligheter med de olika organisationsmodellerna för
första linjen i Östergötland
För att få en bild av hur utvecklingsarbetet i våra olika barnhälsor i länet fungerar fick
respektive verksamhetschef svara på vilka faktorer som de ansåg vara mest främjande,
hindrande och viktigast att prioritera i utvecklingen av första linjen i verksamheten. Barnhälsor i integrerade verksamheter påtalar vissa gemensamma problem. Främst handlar det om
kommun och landstingets olika lagstiftning där ett och samma ärende ska hanteras på olika
sätt. Vikten av ett gemensamt och tydligt uppdrag med en gemensam målbild betonas särskilt.
Bristen att förstå och uppskatta varandras kompetenser är en annan del som ses som ett
problem. En verksamhet med olika skolor och kulturer som ska samverka i en gemensam
organisation är en svårighet som kräver ett starkt ledarskap präglat av samsyn på chefsnivå.
Det är viktigt att varje profession är införstådd med att sättet att arbeta förändras i och med
samverkan och att samtliga måste vara beredda på att utmana sina invanda sätt att arbeta. Att
som i Västra länsdelen välja att inte arbeta integrerat med kommunen medför å andra sidan att
saker tar tid, det blir missförstånd i gränssnittsdiskussioner där utförare har olika
förväntningar på varandra. Att inte ha återkommande forum för gränssnittsdiskussioner leder i
sämsta fall till att en familj inte får den hjälp den behöver. Just ansvarsfördelning, samsyn och
dokumentation kan lyftas ut som de faktorerna som främst påverkar samverkan.

7.2 Fåtal verksamheter som arbetar enbart på en nivå
Psynkprojektet delar in de psykosociala insatserna för barn och ungdom i tre olika nivåer:





Generell nivå med hälsofrämjande insatser som riktas till alla barn och unga i en viss
åldergrupp eller situation
Förstalinjens nivå med insatser vid indikerade problem. I uppdraget ingår att
identifiera personer som har behov av insatser för psykisk ohälsa, bedöma svårighetsgrad, orsak och lämplig insatsnivå. Behandla/stödja barn som har lindriga/enkla tillstånd där specialistnivå inte behövs samt remittera/hänvisa till annan lämplig
verksamhet eller specielistnivå
Specialistnivå med insatser mer avgränsade eller mer specialiserade på viss typ av
problem eller som kräver specialistresurser. Exempelvis insatser för mer komplicerade
psykiatriska sjukdomstillstånd eller omfattande social problematik.

Specialistnivå
1:a linjen
Generell nivå

Vad som tydliggörs i kartläggningen, främst gällande den centrala länsdelen med Linköping i
fokus är att flera av de verksamheter som fungerar som 1.a linje även agerar på generell nivå
eller som specialist. De verksamheter som har ett tydligt avgränsat uppdrag är de integrerade
mottagningarna Råd, stöd och hälsa samt ungdomsmottagningen. På dessa mottagningar sker
en aktiv bedömning efter en kortare kontakt och slussning vidare till specialistvård om det
behovet finns. Familjecentralerna t ex har sitt främsta uppdrag på generell nivå men ska även
hantera kortare stöd och samtalsbehandlingar och vara en tydlig vägvisare.
De verksamheter som har öppenvårdsavtal 0-20 år med Linköpings kommun ska vara
lättillgängliga och ta emot barn och ungdomar utan biståndsbeslut men kan även på samma
sätt erbjuda avancerad behandling under en längre tid. Att som medborgare erhålla denna
insats som service har i dagsläget spridit sig till flera andra kommuner. Generellt kan sägas att
alla kommuner i Östergötland erbjuder någon form av lättillgänglig kortare stödinsats av
behandlande karaktär. I dessa verksamheter finns vanligtvis inte psykiatrikompetens men
socionomkompetens.
Givetvis innebär detta en utmaning och ett flexibelt tänk kring hur resurserna ska samordnas
och utnyttjas. Det finns även en risk att barn tappas bort, familjer får otydlig information när
det inte finns en speciell verksamhet som agerar som lots och har ett tydligt uppdrag i vårdkedjan.

8 Sammanfattande slutsatser
Jag har i denna rapport försökt att fånga in och kartlägga Östergötlands arbete på första linjen
för barn och unga. Hur långt har vi kommit? För att tydliggöra detta har jag sammanfattat
utifrån psynkprojektets kartläggande frågeställningar.

Organisation
Vem/vilka huvudmän svarar för de insatser som ges på första linjen? Vilka överenskommelser
och avtal omgärdar insatserna? Hur fungerar ersättningssystemet för de verksamheter som
ger första linjeinsatser? Hur har verksamheten organiserats i förhållande till vårdvalet?
Östergötland är ett stort län med ett landsting som formellt är uppdelat i tre olika
närsjukvårdsområden. Det övergripande strategiska samarbetet regleras genom Läns-SLAKO
(kommande saksamrådsområde Vård och omsorg) och det verkställande utskottet SLG. Varje
närsjukvårdsområde samverkar med de kommuner som finns i regionen.
Varje region har en ”huvudstad” med en befolkningsmängd som gör det möjligt för ett större
utbud av insatser. Hur landsting och kommun samverkar kring barn och ungas psykiska hälsa
varierar mellan områdena.
Det område där samverkan är tydligast och formaliserat i avtal även med de mindre
kommunerna är närsjukvårdsområde Öst med deltagande kommuner som Norrköping,
Söderköping och Valdemarsvik. I dessa kommuner fanns inte sedan tidigare ett enkelt och

lättillgängligt mottagande utan biståndsbeslut vilket har skapat förutsättningar för att skapa ett
nytänkande kring hur arbetet ska organiseras.
I centrala länsdelen har landstinget mer knackat på dörren hos Linköpings kommun och sett
möjligheter att samordna insatser med redan befintlig verksamhet. Att skapa en ny
organisation inom ramen av en tidigare verksamhet är en utmaning. Att det även finns ett stort
utbud av lättillgänglig kortare stöd och behandling gör att det kan vara svårare att överblicka
och säkerställa att alla barn fångas upp. I centrala delen har de små kommunerna inte tagit
aktiv del av utvecklandet av Barn och ungdomshälsan. Inga formaliserade avtal finns även om
Linköpings kommun inte utesluter barn från annan kommun som söker den integrerade
länsmottagningen.
I östra länsdelen har landsting och kommun valt att inte samverka alls gällande barn och unga
upp till 15 år. Det finns varken familjecentraler eller samordnad mottagning. Den samverkan
som finns bygger på personliga relationer. När det gäller ungdomshälsan finns det dock en
stor samverkan med inte mindre än fyra olika huvudmän vilket är utmanande och
utvecklande.

Avgränsning
Hur är första linjeuppdraget avgränsat mot specialistuppdraget?
I samtliga kommuner och närsjukvårdsområden har det stöd och den behandling som erbjuds
på 1.a linjen definierats som ”kortare”, oftast 3-5 tillfällen. Under den tid som kontakt innehas
ska behovet av en specialiserad insats bedömas. I Linköping agerar flera 1:a linjen
verksamheter även på specialistnivå vilket gör avgränsningen svårare.

Samverkan
Hur ser samverkan ut mellan första linjen och andra verksamheter som möter barn och unga?
Finns formaliserade avtal?
I Östergötland är de uttalade första linjen verksamheterna oftast integrerade verksamheter
mellan Landsting och kommun. I vissa delar enbart primärvård och socialtjänst men det finns
verksamheter med personal från barn och ungdom, bildning (skolan) samt kvinnohälsan.

Målgrupp
Vilken problematik behandlas på första linjen, vad remitteras vidare?
På de uttalade första linjen verksamheterna i Östergötland behandlas i huvudsak, ångest och
oro, konfliktbenägenhet och skolproblematik. All form av självskadebeteende, suicidrelaterade tankar, eller där det handlar om multiproblematik remitteras/ hänvisas vidare till
specialistnivå.

Tillgänglighet
Krävs remiss eller förhandsbedömning för behandling av första linjen?
I samtliga kommuner, utom Ydre (har dock tillgång till barn och ungdomshälsan), finns det
möjlighet att som barn, ungdom eller förälder, boka en tid och få en ”kortare” (3-5 tillfällen),
stöd eller behandling utan remiss eller biståndsbeslut.

Kommunikation och information
Hur och var förmedlas information om första linjen till medborgare respektive andra
verksamheter som möter barn och unga eller deras föräldrar?
Samtliga kommuner I Östergötland har under 2013 gjort en stor satsning gällande information
på Webben.

9. Slutord
Överlag kan man av kartläggningen utröna att Östergötlands län utifrån sina olika länsdelar
har kommit relativt långt i arbetet att upptäcka och erbjuda tidiga insatser för barn och unga
med lindrig psykisk ohälsa.
I diskussion med landstingets strateger 2014-11-20 lyfts tanken om första linjen som insats,
inte organisation. Första linjen kan finnas överallt, i flera olika verksamheter med flera olika
huvudmän. När det gäller avlastning för specialistvården ser i dagsläget inte landstinget någon
minskning på ärenden hos BUP vilket innebär att det är andra barn som nås via barnhälsorna
än de som söker till specialistvården. Det finns en oro för ett stort mörkertal bland barn med
psykisk ohälsa. Trots ansträngningar att nå ut till allmänheten ser man en relativt homogen
grupp som erhåller stöd på barnhälsorna. Hur ska vi nå de barn som inte har föräldrar med
förmåga att söka hjälp? Tydligt är även att barn med behov av stöd hänvisas till flera olika
verksamheter istället för att insatserna sätts in där barnen är. Hur kan landstinget och skolan
samverka för att nå dessa barn? Behövs det statlig styrning i form av stimulansmedel eller
rent av lagändringar för att säkerställa ett gott omhändertagande?
Vägen till målet verkar lång och slingrig, men kan bakom kröken, med ett gott ledarskap,
tydliga direktiv, samverkansfrämjande organisering samt kompetent personal visa sig bli kort
och rak!

Bilaga 1: Sammanställning
S=samverkan

I=integrerad verksamhet

K=Kommun

KS=Kommun/skola

L=landsting

Kommun
Familjestöd
(kortare
insatser till
enskilda
familjer)

Alkohol och
drog-förebyggande

Anhörigstöd
(enskilt eller i
grupp)*

Linköping

Eleonoragruppen, Minimaria (S)( K, L)

Eleonoragruppen
Bloton öppenvård
Stadsmissionen
Nätverkslaget

Ja

Råd, stöd och
hälsa (S) (K, KS,
L) Lots
Råd och stöd

Ja, servar även
Åtvidaberg och
Kinda

Norrköping

MOA (S) (K, L)

Balder, stödgrupp för barn i
missbruksmiljö
Bryggan, för
barn med frihetsberövade fld

Ja, samt centrala
elevhälsan med
utökade stödfunktioner som
speciellt samverkar med andra
myndigheter och
landstinget.

Barnhälsan (S)
(K, KS,L)
Lots

Ja, servar även
Finspång och
Söderköping

Motala

Exodus

SRV. Olika stödgrupper riktade
mot nämnda målgrupper

Ja

Barncentrum

Ja

1:a linjen

Elevhälsa, skolhälso-vården

Familje-rådgivning

Fältverksamhet
(uppsökande
verksamhet)
Ja, RoS.

Föräldrautbildning
(Cope, ICDP
etc.)
RoS, Småbarnsliv, ABC, Cope,
Komet, Connect,
Tonårscope, Att
stödja sitt barns
lärande.

Samarbetssamtal

Familjerätten

Familjerätten

Ingår i Barncentrum

Cope samt
ICDDP

SRV. Finns även
möjlighet till
barnsamtal

Åtvidaberg

Ungdomshälsan
LINK

BUS gruppen.
För barn och
ungdomar som
lever i socialt utsatt familjesituation

Ja

Genom familjecentralen V

Mjölby

Beroendeenheten
med riktade
insatser för ungdomar med risk
eller missbruk.
Ungdomshälsan

Barn och
ungdomsrådgivningen. Flera
stödgrupper mot
nämnda målgrupper.

Ja

Barn och
ungdomsrådgivningen/
Slussen

Ja

Ja

Småbarnsliv,
cope, föräldrastegen

Familjerätten

Ödeshög

Hänvisar till
ungdomshälsan i
Mjölby

Nej

Ja

Familj och
ungdomsstöld.
Utan bistånd 3-5
ggr

Ja

Nej

Nej

Ja

Boxholm

Hänvisar till
ungdomshälsan i
Mjölby

Nej

Ja

Nej – hänvisar
till socialkontor
eller VC

Ja

Nej

Nej

Ja

Vadstena

Smedjan, samtal.

Smedjan, Öppen
mottagning med
gruppverksamhet

Ja

Smedjan

Ja

Nej

Nej

Ja, på smedjan

Kinda

Familjeteamet

Familjeteamet

Ja

Familjeteamet

Ydre

Ungdomshälsan

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Valdemarsvik

Ungdomshälsan

Barnteamet,
ingen gruppverksamhet

Ja, även ett barnteam, samverkan
mellan skola och
socialtjänst dit
barn, unga och
fld kan vända sig

Barnteamet

Ja

Ja

Ja, EFFEKT

Ja

Söderköping

Ungdomshälsan

Familjeteamet.
Olika stöd-

Ja

Familjeteamet

Ja

Ja

grupper riktade
mot nämnda målgrupper
Finspång

Familjeteamet.
Solkatter. Barn
med krångel i
familjen (psyk,
missbruk)

Ja

Familjeteamet

Ja

Ja, Ett tu tre
(unga föräldrar)
Föräldra-rådgivning

Familjeteamet

* Anhörigstöd (enskilt eller i grupp) för barn, familjer med beroendeproblematik, psykisk sjukdom, våld/konflikter/ sep/ skilsmässa etc.

Landsting
0-5 år

6-12 år

13-25 år

NSV

BVC/BVH

Barnhälsan

Ungdomshälsa
(S)(K, L)

NSC

BVC/BVH

Råd, stöd och hälsa
6-16 (S) (K, KS, L)

Ungdomshälsa (S) (K, L)

NCÖ

BVC/BVH

Barnhälsan
6-12 år, (S) Norrköping, (K, L) Valdemarsvik (K, KS, L) och Söderköping. (K,
L)

Ungdomshälsa, ungdomsmottagning (S)

Finspång

BVC/BHV

Barnhälsan 6-16 år (S)

Mål och uppgifter
Utveckling av kunskap, kompetens och verksamhet genom
FoU-projekt, kunskapsutbyte, samverkan och nätverksbyggande

FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete
Linköpings kommun, 581 81 Linköping
Tel. 013-20 62 82
www.linkoping.se/fou

