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Lokal BUS-samverkansöverenskommelse för Kungsholmen
Bakgrund och syfte
Kommunerna och landstinget i Stockholms län har tagit fram en gemensam policy, den så
kallade BUS-policyn med fem riktlinjer för barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från
såväl kommun som landsting.
Under mars månad 2003 godkände Beställarkontor Vård Stockholm och stadsdelsnämnderna
Kungsholmen, Norrmalm samt Östermalm en plan för hur arbetet med samverkan mellan
kommunen och landstinget enligt BUS-policyn ska gå till. Utifrån denna samverkansplan ska
de lokala konkreta samverkansöverenskommelserna tecknas.
Nedan följer samverkansöverenskommelsen för berörda enheter inom Kungsholmens
stadsdelsförvaltning och landstingets produktionsenheter.
För att texten inte ska bli onödigt tung används oftast barn för att beteckna barn och
ungdomar enligt barnkonventionens och socialtjänstlagens definition: Med barn avses varje
människa under 18 år.
Samverkan sker med föräldrars och de ungas samtycke.
Giltighetstid: Denna lokala samverkansöverenskommelse gäller från 1 januari 2005 i enlighet
med direktiven i samverkansplanen till och med 30 juni 2006.
Förändringar planeras ske inom landstinget, vad gäller vårdgarantin. I avvaktan på dessa
förändringar gäller de regler för vårdgarantin som är aktuella i skrivande stund.
Samverkansorganisation
Organisationen för samverkan är uppbyggd i enlighet med BUS-policyn.
Lokal nivå:
Internt forum
Ett internt forum är bildat inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning och representeras av fyra
tjänstemän.
Från stadsdelen deltar:
Verksamhetschefen vid BoU – Barn och Ungdom
Chefen vid Resurscentrum – barn med behov av särskilt stöd / barn med funktionshinder 0 – 20 år
Enhetschefen vid Familjeenheten
Bitr. enhetschef vid Familjeenheten Stadsdelens interna forum sammanträder 1gång per månad.
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Mötena ska protokollföras.
Sammankallande är verksamhetschefen vid BoU.
Vid behov deltar berörda förskole- och grundskolerektorer, pedagoger, samt t.ex. enskilda
handläggare inom Familjeenheten och Resurscentrum. Föräldrar/vårdnadshavare och barn har
möjlighet att delta. Andra samarbetspartners utanför stadsdelen kan vid behov inbjudas.
Internt lokalt forum inom landstinget representeras av följande verksamheter: Barnläkare,
BVC, BUP, Habiliteringen, MVC samt Basteam
Internt forum inom landstinget sammanträder regelbundet och mötena ska protokollföras.
Samarbetsorgan – Kungsholmens stadsdel och landstinget
Kungsholmens stadsdelsförvaltning har i enlighet med BUS-policyn tillsammans med
landstingets lokala verksamheter bildat ett samarbetsorgan. Respektive huvudman har utsett
representanter på både bas- och specialistnivå. Samarbetsorganet ska sammanträda minst två
gånger per termin. Mötena ska protokollföras. Kungsholmens stadsdelsförvaltning är
sammankallande.
Från stadsdelen deltar:
Sektionschefen vid Familjeenheten
Samordnaren vid Familjeenheten
Chefen vid Resurscentrum
Samordnaren vid Resurscentrum
Från landstinget deltar:
Chefen vid Kungsholmens BUP, som dessutom representerar Psykologverksamheten vid
MHV/BHV Kungsholmen.
Chefen vid Kungsholmens BUP representerar och samverkar även med den ekonomiskt
ansvarige rörande behandling på andra institutioner än den egna kliniken.
Chefen vid den vuxenpsykiatriska öppenvården, Stockholms City
Chefen vid Öppenvården Stockholms City
Chefen vid Habiliteringscenter Norrtull, som även representerar Handikapp och habiliterings
autismverksamheter samt synverksamheten inom Handikapp & habilitering
Specialistbarnläkaren vid BUMM-Serafen samt representant från primärvården.
Övergripande nivå
Styrgrupp
Styrgruppen består av tjänstemän från stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm
och olika verksamheter inom landstinget. Dessa tjänstemän har mandat att fatta beslut som rör
resurser och principiella frågor samt ansvarar för uppföljningar av aktuella frågor. Gruppen
sammanträder minst två gånger per år. Mötena ska protokollföras. Ansvaret att sammankalla
delas mellan parterna.

Från stadsdelarna deltar:
Kungsholmen:

Verksamhetschefen vid Barn och ungdom
och enhetschefen vid Familjeenheten
Norrmalm:
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Avdelningschefen för Barn och ungdom
Chefen för Familjeenheten
Östermalm:

Samordnaren för barn i behov av särskilt stöd
Bitr. programchef vid programområdet Socialtjänsten
Från landstinget deltar:
Chefen vid Beställarkontor Vård, Beställaravdelning Stockholm/innerstaden
Psykiatrisamordnare
Hälso- och sjukvårdssamordnare
Verksamhetschef barn Nord, Handikapp & Habilitering
Samverkansöverenskommelse
Grunden för ett gott samarbete är ömsesidig respekt för varandras arbete och ansvarsområden
samt ett professionellt bemötande. Varje verksamhet beslutar inom sig vilka insatser och
omfattningen av dessa som kan bli aktuella. En verksamhet inom ett annat ansvarsområde har
ej mandat att precisera och ange insatser som ska uppfyllas av annan verksamhet.
En förutsättning för samverkan är tydliga ansvarsområden. Den grundläggande
utgångspunkten för insatser till barn som behöver särskilt stöd är att de i första hand ska få
dessa tillgodosedda genom insatser från basnivån, d.v.s. i vardagsmiljön – t.ex.
barnhälsovården, förskolan, skolan.
Först när resurserna på basnivån inte är tillräckliga för att möta behoven ska mer specialiserad
verksamhet träda till – specialistnivån, nivå 2. Denna nivå når därmed endast en liten andel
barn. Specialistnivån ska komplettera basverksamheterna och ge konsultation till basnivån.
Specialistnivån svarar för utredning, diagnostik och behandling när basnivåns kunskaper och
resurser behöver kompletteras.

Kommunens och landstingets olika ansvarsområden
Kommun
Nivå 1
BASNIVÅ

Nivå 2
Specialistnivå

Förskola
Skola
Elevvård
Skolhälsovård
Socialtjänstens
förebyggande
verksamhet
Socialtjänst (IoF)
Handikappomsorg
HVB-hem
§12-hem

Kommun och landsting

Landsting

Ungdomsmottagning

Mödrahälsovård ( MVC)
Barnhälsovård (BVC)
Primärvård

Stadens Basteam för
utredning av t.ex. ADHD

Barn- och
ungdomsmedicin
(BUMM)
Habilitering
(BUP)
Allmänpsykiatri för
äldre ungdomar
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Nivå 1- Basnivån
Basnivån når alla barn. Denna nivå består av följande verksamheter:
Kommunen: socialtjänstens förebyggande verksamhet (t.ex. ungdomsmottagning, drogförebyggande
arbete), förskolan, skolan inklusive elevhälsan.
Landstinget: Mödra- och barnhälsovården /MVC/BVC) och annan primärvård
Gemensamt kommun/landsting: Ungdomsmottagningen
Nivå 2 - Specialistnivån
Specialistnivån når en liten andel av alla barn. Den består av följande verksamheter:
Kommunen: Socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IoF), socialtjänstens hem för vård
eller boende (HVB), handikappomsorgen för barn och ungdomar med funktionshinder 0 –
20 år inom Resurscentrum (BoU).
Landstinget: Barn- och ungdomsmedicin inklusive barn- och ungdomsmedicinska
mottagningar (BUMM), habilitering, barn- och ungdomspsykiatri (BUP) för utredning av
barn inom autismspektrat, stadens centrala basteam för utredning av neurologiska och
neuropsykiatriska utvecklingsavvikelser (t.ex. ADHD, DAMP). Det är i skrivande stund
inte klarlagt vilken verksamhet som ska ansvara för barn med utvecklingsavvikelser inom
begåvningsområdet mm samt vuxenpsykiatrin för äldre ungdomar från 18 år.
Staten: Särskilda ungdomshem (§12-hem) inom Statens institutionsstyrelse (SiS)
Gemensamma definitioner av åtgärder underlättar samarbetet. Nedan följer definitioner ur
Barnpsykiatrikommitténs slutbetänkande SOU 1998:31 ”Det gäller livet”.
Stöd - ger barn och föräldrar förutsättningar att fungera så väl som möjligt utifrån de inre och
yttre förutsättningar som råder.
Vård – innebär ett omhändertagande inslag, med avsikt att ge bättre möjligheter för växt och
hälsa.
Behandling – syftar till förändring, genom tillämpning av metodik som vilar på vetenskap och
beprövad erfarenhet.
Habilitering – avser sammansatta åtgärder som syftar till att allsidigt främja utveckling av
bästa möjliga funktionsförmåga samt psykiskt och fysiskt välbefinnande. Rehabilitering
avser sammansatta åtgärder som syftar till att den enskilde ska återvinna bästa möjliga
funktionsförmåga samt psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Rutiner för avvikelsehantering
Är parterna inte överens om insatsen/biståndet får ansvariga handläggare föra tvisten vidare
till sina respektive interna forum och därefter till det gemensamma samarbetsorganet.
Kommer man inte överens i samarbetsorganet förs ärendet till Styrgrupp/BUS. I undantagsfall
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hänskjuts tvister till politiskt forum på länsnivå, som då får karaktären av skiljenämnd, dock
utan befogenhet att fatta beslut i enskilda ärenden.
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Riktlinje 1
Ansvarsgränser mellan kommunen och landstinget för barn
och ungdomar med funktionshinder.
Dessa riktlinjer fokuserar på ansvarsgränser när det gäller barn och ungdomar med
funktionshinder, som har behov av insatser från båda huvudmännen.
Grundläggande värderingar
• Barn med funktionshinder har samma rätt till stöd för sin utveckling som barn utan
funktionshinder.
• Landstinget ska utan dröjsmål ombesörja att barn med funktionshinder får utredning
för diagnos.
• Kommunen ansvarar för pedagogik och omsorg via förskola/skola. Landstinget
ansvarar för behandling och habilitering enligt HSL och råd och stöd enligt LSS.
• Kommunen och landstinget har ett gemensamt ansvar att tidigt identifiera och
tillgodose anhörigas behov av stöd i föräldraskapet, när det gäller barn med
funktionshinder.
Det finns många typer av funktionshinder som kräver insatser av skilda slag från olika
verksamheter t ex IoF, förskola/skola, handikappomsorg, barnhabilitering, BUP.
Även anhöriga till barn med funktionshinder har ofta behov av stöd i olika former.
Samarbetsmodell
Följande samarbetsmodell är utgångspunkt för samverkan:
Anhöriga, handläggare och beslutsfattare på stadsdelen och i landstinget ska enas om barnets
behov av behandling och träning och hur dessa insatser ska genomföras.
Alla berörda tjänstemän inom de olika verksamheterna på landstinget och i stadsdelen har ett
ansvar att informera LSS-handläggare på stadsdelen om att barnet/familjen har behov av
stöd/insats.
Chefen för Resurscentrum inom Kungsholmens stadsdel har ett övergripande ansvar för att
barnet, med beaktande av dess ålder och mognad, anhöriga/vårdnadshavare och övriga
berörda kallas till ett gemensamt möte. I samråd med berörda personer utser chefen för
Resurscentrum en ansvarig sammankallande för det gemensamma mötet. Vem denna
tjänsteman är kan variera vid olika typer av funktionshinder.
Sammankallande för mötet ansvarar för att alla berörda är informerade om mötets innehåll
och viktiga frågeställningar.
På mötet bestäms vem som ska dokumentera och hålla i planeringen. Av dokumentationen
ska det tydligt framgå hur, när och av vem insatserna ska genomföras. På mötet och i
dokumentationen ska det också fastställas hur och när uppföljning och utvärdering av
insatserna ska göras. En tydlig och konkret ansvarsfördelning måste göras med planerad
uppföljning.
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Förskolan/skolan har ansvar för att ett åtgärdsprogram/handlingsplan för barnet utarbetas
inom verksamheten och att lämplig personal medverkar i genomförandet av
vardagsträningen i förskolan/skolan. Den aktuella verksamheten ansvarar också för att
genomförda insatser följs upp och utvärderas. Enhetens förskole-/ skolrektor har ett
övergripande ansvar för detta.
Förskolan/skolan har vid behov rätt till stöd, instruktion och konsultation från personal
inom habiliteringen som har särskilda kunskaper om barnets funktionshinder.
Rektor har ett ansvar att tidigt sammankalla till möte för planering av skolgång, när ett barn
med neurologiska/neuropsykiatriska funktionshinder har stora svårigheter med
skolgången.
Habiliteringen ansvarar för råd och stöd samt behandling i syfte att bibehålla/förstärka
förmågor som barnet/ungdomen kan använda i vardagsmiljön eller förhindra försämring
av förmågor. När föräldrar så önskar ansvarar habiliteringen för stöd och konsultation till
personer i närmiljön där barnet/ungdomen ska tillämpa och utveckla sina förmågor t.ex. i
förskola, skola.
Habiliteringen ansvarar också för information till barn/ungdomar och deras föräldrar, samt
personal i den enskildes närmiljö om funktionshindret och dess konsekvenser.
Habiliteringen ansvarar för att regelbundna behandlingsmöten kommer till stånd där personal
och anhöriga medverkar.
Utvecklingsstörning, flerfunktionshinder, fysiska funktionshinder
Vid utvecklingstörning, flerfunktionshinder eller vid fysiska funktionshinder tex. CP-skada,
ryggmärgsbråck, muskelsjukdomar m.m. har de flesta familjerna redan en kontakt med
habiliteringscenter Norrtull.
Stadsdelen kan utse mötesansvarig tjänsteman i samråd med berörda från exempelvis
habiliteringscenter Norrtull, från stadsdelens handikappomsorg för barn och ungdomar eller
förskola/skola.
Neurologiska/neuropsykiatriska utvecklingsavvikelser
När det gäller barn/ungdomar med neurologiska/neuropsykiatriska utvecklingsavvikelser t.ex.
inom autismspektrat - Asperger, ADHD/DAMP m m - kan stadsdelen i samråd med berörda
parter utse ansvarig sammankallande till mötet från t.ex BUP, Autismcenter för små barn,
Autismcenter Nord, Familjeenheten, handikappomsorgen eller i vissa fall habiliteringscenter
Norrtull.
Gällande utredningar om misstänkt ADHD/DAMP, ansvarar basteamet med barnläkare som
ledning för de olika inslag som skall undersökas. I basteamet finns specialistbarnläkare,
psykolog och barn och ungdomspsykiater från BUP, arbetsterapeut och sjukgymnast från
landstinget, logoped från logopedmottagningen Sabbatsberg, resurspedagog, speciallärare och
resurssamordnare från stadsdelens Resurscentrum.
Barn/ungdomar inom ADHD-sfären omfattas inte av LSS (se vidare riktlinje 4).
Gällande syndrom inom autismspektrat ställs mycket stora krav på helhetssyn och samverkan.
Det krävs ofta insatser från flera olika verksamheter. LSS-stödet innehåller inte behandling
och insatsen måste därför ofta kombineras med stöd från BUP, Autismcenter för små barn,
Autismcenter Nord och/eller IoF.
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BUP ansvarar för utredning och diagnos samt i förekommande fall även för krisbehandling. I
de fall barnpsykiatriska symtom föreligger ansvarar BUP för eventuell behandling.
Gränsdragningen för vad som ligger inom BUP;s ansvar för barnpsykiatrisk behandling och
vad som hör till Autismcenter för småbarn eller Autismcenter Nord och vad som hör till
Habiliteringscenter Norrtulls ansvarsområde kan vara svår.
Autismcenter för små barn ger råd, stöd och behandling till barn inom autismspektrum i
åldrarna 0-6 år.
Barnen i åldern 7-17 med autism och utvecklingsstörning får insatser vid Autismcenter Nord.
Vid 18 års ålder upphör kontakten med Autismcenter Nord och man kan då vända sig till
Habiliteringscenter för vuxna med autism.
Barn och ungdomar med diagnoserna Aspergers syndrom, högfungerande autism
eller autismliknande tillstånd i åldrarna 7-17 år och deras familjer hänvisas till Stöd- och
Kunskapsteamet.
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Riktlinje 2 Ej klar!!
Denna riktlinje är ej klar. Kommer att färdigställas under 2005.

Utredning och vårdplanering för barn och ungdomar med
social och medicinsk problematik
Grundläggande värderingar
Barn som behöver särskilt stöd har rätt att få sina behov av skydd, vård och behandling,
habilitering och rehabilitering allsidigt utredda.
Sammansatta svårigheter kräver insatser från flera professioner och verksamheter.
Samordning av huvudmännens resurser och kompetens liksom gemensam utredning och
vårdplanering krävs för att de mest socialt och medicinskt utsatta barnen ska få bästa
möjliga hjälp.

Bakgrund
Många barn har samtidigt sociala, medicinska, psykologiska och psykiatriska problem.
Förskola och skola ansvarar för funktionsbeskrivning och bedömning inom sina
verksamhetsområden. Socialtjänstens individ och familjeomsorg IoF har en lagstadgad
utredningsskyldighet (Kap. 11:1 och 11:2 SoL).
Det yttersta ansvar som enligt Socialtjänstlagen (SoL) åvilar kommunen fråntar inte
landstinget dess ansvar för barn som behöver särskilt stöd. Hälso- och sjukvården har sitt
särskilda ansvar för utredning av sjukdom och skada.
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Riktlinje 3
Samordning av råd, stöd, omsorg, vård och behandling för
barn och ungdomar med funktionshinder
Dessa riktlinjer fokuserar på samordning av insatser för barn och ungdomar med sammansatta
funktionshinder, d.v.s. behov av insatser från olika verksamheter eller huvudmän. Berörda
verksamheter kan vara socialtjänst, förskola/skola, handikappomsorg för barn och ungdom,
försäkringskassa, fritidsverksamhet, barnklinik, barnhälsovård, BUP samt barnhabilitering.
Grundläggande värderingar
• Alla barn med funktionshinder har rätt till hjälp med samordning av samhällets insatser
• Barnet och dess vårdnadshavare har rätt till en namngiven ansvarig samordnande
handläggare
• Om vårdnadshavare önskar, ska en samordnad plan för insatser upprättas –
Barnets/Ungdomens plan
• Varje sådan plan ska utarbetas i samråd med barnets vårdnadshavare
Samordnande plan
En samordnande plan ska upprättas.
Föräldrar till barn med funktionshinder ska informeras om rätten till att en
Barnets/Ungdomens plan kan upprättas om insatser behövs från både kommun och
landsting. Den person som meddelar föräldrarna diagnosen bör också vara den person som
informerar föräldrarna om denna rättighet.
Det åligger respektive chef att informera sin berörda personal om skyldigheten av att
informera om Barnets/Ungdomens plan till föräldrarna.
Om vårdnadshavare så önskar ska den samordnande planen - Barnets/Ungdomens plan upprättas. Planen ska beskriva hur barnets behov av olika insatser ska tillgodoses, hur
övergripande planering av mål, insatser och ansvarsfördelning ska göras samt vara
tidsbegränsad för uppföljning/utvärdering.
Utarbetandet av samordningsplanen sker alltid i samarbete mellan barnet och dess
vårdnadshavare, den samordnande handläggaren samt övrig berörd personal som
vårdnadshavaren önskar ha med. Regler om sekretess får inte användas som hinder för att
samordningsplan upprättas; i stället ska vårdnadshavarens medgivande för aktivt
samarbete sökas.
I Barnets/Ungdomens plan kan flera specialplaner från olika verksamheter ingå som t ex
medicinsk vårdplan (BVM), åtgärdsprogram/handlingsplan (förskola/skola),
habiliteringsplan (Habiliteringen), vårdplan (IoF/Familjeenheten), individuell plan (LSS),
gemensam plan/vårdplan (BUP – IoF/Familjeenheten).
Till detta dokument bifogas den nu aktuella blankett som används för upprättande av
samordnande plan – bilaga 1. Denna blankett kommer att ses över och om behov föreligger
omprövas och omformuleras.
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Rutiner
Kungsholmens stadsdel har ett övergripande ansvar och rådgör med andra handläggare för att
en samordnande handläggare utses. Samordnande handläggare kan vara verksam inom
stadsdelen eller landstinget och utses inom både stadsdelen och landstinget.
Stadsdelsförvaltningen Östermalm har ett övergripande ansvar för att en samordnande
handläggare utses.
Kungsholmens stadsdel, Resurscentrums handikappomsorg för barn och ungdomar, svarar
övergripande för att en handläggare/sammankallande utses när föräldrar eller ungdomen
önskar en samordning av insatserna. Den person som får information om att föräldrarna
önskar en Barnets/Ungdomens plan kontaktar i första hand Resurscentrum.
Den utsedda samordnaren kan vara en person från stadsdelen eller landstinget, exempelvis en
LSS-handläggare, men hon/han kan också ha sin hemvist i förskola/skola, socialtjänst,
BUP eller barnhabilitering.
Samordnande handläggare kan bytas under tiden för pågående insatser beroende på vilka
insatser som är aktuella. Om sådant byte är aktuellt ska detta dock ske i samråd med
föräldrarna och det berörda barnet/ungdomen.

Bilaga 1 - Barnets/ungdomens plan
Bilaga 2 - Medgivandeblankett
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Bilaga 1 till riktlinje 3

Barnets/ungdomens plan för:
Namn: …………………………………………………………………………………………...
Personnummer: …………………………………………………………………………………
Adress: ………………………………………………………………………………………….
Vårdnadshavare: ………………………………………………………………………………..
Tel: ……………………………………………………………………………………………...
Aktuella planer

JA

NEJ

Habiliteringsplan
Åtgärdsprogram
Individuell plan LSS
Medicinsk vårdplan
Datum:
Närvarande – namn:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

LÅNGSIKTIGA MÅL (beskriver barnets/ungdomens/vårdnadshavares
önskemål/förväntningar på 2 – 5 års sikt eller längre)

PRIORITERADE BEHOVSOMRÅDEN (inom det närmsta året)
PLANERING, KORTSIKTIGA MÅL, ANSVARIG, TIDPLAN
1
2
3

Kopia till samtliga berörda enligt överenskommelse med vårdnadshavare.
Uppföljning av åtgärdsplan (datum): ………………………………………….
Vid pennan …………………………………………………………….
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KARTLÄGGNING AV BEHOV ENLIGT ICIDH-21 Fokusera på önskemål om
förändring/förbättring
Levnadsvanor, aktivitet, delaktighet
+ = utför är delaktig i, starka sidor, förmågor,
underlättande
Ö = önskemål om förändring

Omfattning av hindrande o underlättande
Faktorer i omgivningen
+ = vad fungerar bra, vad kan jag,
underlättande i miljön?
Ö = vad önskar jag/vi förändra, vad önskar
jag att jag kunde, hindrande i miljön?

Hälsa/välbefinnande/friskvård

Rörlighet/förflyttning

Kommunikation

Matsituation

Personlig vård

Förskola/skola

Socialt samspel – sociala relationer inom resp utanför
Familjen
Arbete/sysselsättning

Fritid

Boende

Samhällstjänster/ekonomi
(t ex LSS, vårdbidrag)
Familjens behov **

** information kring barnet/ungdomen. Syskon/vårdnadshavare. Träffa andra föräldrar.
Samtalsstöd

1

ICIDH-2 = International Classification of Impairment, Disibility and Handicap. WHOs klassifikation från 1980, ny version
1999

13

UPPFÖLJNING - UTVÄRDERING - PRIORITERADE OMRÅDEN
Namn: ……………………………………………………………………………….
Datum: ………………………………………………………………………………
Eventuell ny uppföljning (datum): ………………………………………………….
Utvärderingen kan göras enlig VAS skala på en 10 cm lång linje för respektive område och
fråga
Planerade insatser
Har vi nått dit vi
Har vi gjort det vi
Har samarbetet varit
Planerat?
Lovat?
Gott?
Område:
Inte
Helt
Inte
Helt
Inte
Helt
alls
alls
alls

Område:

Område:

________________

__________________ _________________

Inte
alls

Inte
alls

Helt

Helt

Inte
alls

Helt

________________

_________________

_________________

Inte
alls

Inte
alls

Inte
alls

Helt

_________________

Helt

________________

Helt

________________

Vilket är nästa steg?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
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Medgivande

Bilaga 1 till riktlinje 3

Syftet med barnets/ungdomens planer är att genom tidiga och samordnade insatser tillgodose
barnets och familjens behov av stöd. Målet med planerna är att det ska förenkla för familjen.
När föräldrar och personal från olika verksamheter träfas samtidigt kan det bidra till en bättre
helhetsförståelse för barnets/familjens situation och ett förbättrat samarbete mellan
verksamheterna. Föräldrar/vårdnadshavare har en avgörande roll på barnplansmötena. Enligt
den så kallade personuppgiftslagen (PUL) har du som förälder alltid rätt att ta del av
barnplanen.
För att de som arbetar med planerna ska kunna arbeta på bästa sätt måste uppgifter kunna
lämnas till en annan myndighet. Olika myndigheter kan lyda under olika slags
sekretessbestämmelser som gör att uppgifter inte utan vidare kan lämnas mellan
myndigheterna. Som förälder/vårdnadshavare kan du lämna ett medgivande, ett tillstånd, till
att myndigheterna får lämna uppgifter till varandra för att underlätta upprättandet av
barnets/ungdomens plan.
Medgivande
Jag/vi ger mitt/vårt tillstånd för verksamheterna:
1

2

3

4

5

6

att ta del av information som rör frågan om …………………………………. Hos
myndigheterna:
1

2

3

4

5

6

Medgivandet gäller ett år från och med denna dag. Om det ska förnyas fordras ett nytt
medgivande. Du har rätt att när som helst upphäva ditt medgivande.
Stockholm den ………………………………………….
…………………………………………………………….
Namnteckning, vårdnadshavare:
…………………………………………………………….
Namnteckning, barn (15 år eller däröver):
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Riktlinje 4
Samordning av utredning och insatser för barn och ungdomar
med neurologiska eller neuropsykiatriska
utvecklingsavvikelser.
Denna riktlinje fokuserar på samordning av utredning och insatser för barn och ungdomar
med funktionshinder som beror på neurologiska eller neuropsykiatriska utvecklingsavvikelser.
Riktlinje 4 berör barn och ungdom med såväl diagnosen ADHD och DAMP som med
diagnoser inom autismspektrum (ex. autism, Asperger syndrom) samt utvecklingsstörning
eller andra närliggande tillstånd.
Grundläggande värderingar
Barn med symtom på neurologiska eller neuropsykiatriska utvecklingsavvikelser har rätt till
bedömning, utredning och diagnos utan dröjsmål.
Barn med neurologiska eller neuropsykiatriska utvecklingsavvikelser som behöver
strukturerad förskole-/skolmiljö med särskilt anpassad pedagogik har rätt till detta.
Anhöriga till barn med neurologiska eller neuropsykiatriska utvecklingsavvikelser som
behöver särskilda stödinsatser eller utbildning ska få detta
Ansvars- och samverkansnivåer
Barn och ungdomar med behov av särskilda insatser ska i första hand få dessa tillgodosedda
genom insatser från basnivån, d.v.s. i sin vardagsmiljö, exempelvis barnhälsovården,
förskolan, skolan.
När resurserna på basnivån inte är tillräckliga ska mer specialiserad verksamhet träda in.
Denna nivå, specialistnivån, svarar för konsultation, utredning, diagnostik och behandling när
basnivåns kunskaper och resurser behöver kompletteras. Se vidare inledande avsnitt.
Kompetensutveckling
En plan för fortlöpande utbildningsinsatser ska utarbetas för exempelvis specialpedagoger,
personal inom elev- och hälsovård och socialtjänst. Landstinget har uppdraget att initiera
dessa utbildningsinsatser. Båda parter ska aktivt medverka i utbildningsinsatserna och avsätta
resurser för stöd och metodutveckling.
Allmänt om samordningen mellan basnivå och specialistnivå
Landstinget och stadsdelen ska samarbeta med varandra i utredningsarbetet.
Kungsholmens stadsdel har huvudansvaret för stöd i den kommunala förskolan och skolan
samt för familjestödet.
Utbildningsförvaltningen inom Stockholms stad har ansvar för barn/ungdomar inom enskilt
drivna förskolor, fristående skolor samt för gymnasieungdomar med behov av särskilt
stöd.
Familjeenheten inom socialtjänsten ansvarar för stöd och skydd till barn som komplement till
förskola/skola/handikappomsorg och landstingsinsatser i de fall då det även förekommer
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en social problematik.
BVC, förskolan och skolan ska ha egen tillräcklig kompetens för att kunna bedöma om en
mer kvalificerad utredning behöver göras på specialistnivån.
Beslut om stöd i förskolan/skolan till barnet kan fattas utan krav på diagnos eller utredning i
basteamet.
Resurscentrum inom stadsdelen svarar för resurser enligt lagen om särskilt stöd, LSS.
Resurscentrum tillsammans med grundskolorna svarar även för skolplanering och
eventuell annan skolplacering utifrån den unges behov.
Barn och ungdomar inom de kommunala verksamheterna som har behov av särskilda insatser
kan få sådana genom ansökan till stadsdelens Resurscentrum, oftast i form av extra
personal. En ansökan upprättas i samråd med föräldrarna och förskolans/skolans rektor.
Ansökan lämnas inför varje ny termin. Resurscentrum bistår även förskolans och skolans
personal med exempelvis handledning via resurspedagog, speciallärare och/eller
konsultation av psykolog.
Enskilt drivna förskolor och fristående skolor som har behov av särskilda insatser i form av
handledning/konsultation av resurspedagog, förskolepsykolog, speciallärare eller
talpedagog kan kontakta Resurscentrum, som i mån av tid och resurser mot viss ersättning
kan sälja dessa tjänster.
Enskilt drivna förskolor och fristående skolor ansöker om extra resurs hos
utbildningsförvaltningen.
Utredning på specialistnivån sker i basteamet för barn och ungdom med misstänkt
ADHD/DAMP.
Barn och ungdomar som har symtom som är att hänföra till autismspektrum utreds på BUPmottagningen.
Vuxenpsykiatrin ansvarar för utredning och behandling av ungdomar mellan 18-20 år som har
neuropsykiatriska symtom.
Familjeenheten inom stadsdelen svarar för insatser som hänför sig till psykosocial
problematik, något som ofta förekommer i gruppen barn och ungdomar med
neuropsykologiska eller neuropsykiatriska utvecklingsavvikelser.
•

När Familjeenheten misstänker att ett neuropsykiatriskt problem kan ligga bakom ett
barns eller en ungdoms problematik kan Familjeenheten ta hjälp av BUP/vuxenpsykiatrin
för att komplettera sin pågående sociala utredning. Samma gäller när ett barn eller en
ungdom redan har en diagnos sedan tidigare och där barnets/ungdomens nuvarande
beteende inte längre stämmer överens med den givna diagnosen.

•

Väntetiden för en kvalificerad utredning på specialistnivån ska inte överstiga den för
tillfället eventuellt gällande vårdgarantins angivna tid.
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Förskolan
Basnivån
•

På BVC ska barnsjuksköterskan/läkaren uppmärksamma om barn synes ha en avvikande
utveckling.

•

Inom förskolan ska personalen uppmärksamma denna grupp barn och vid behov uppmana
föräldrar att ta kontakt med BVC för vidare utredning.

•

Om BVC misstänker någon form av utvecklingsavvikelse ska en utvecklingsbedömning
göras på basnivån. Psykologverksamheten vid BHV och MVC kan vara konsult vid
bedömningar av material från primärvården och barnläkare.
Landstinget kommer att ansvara för psykologbedömningar för förskolebarn – frågan
angående vilken verksamhet inom landstinget som ska ansvara för detta är i skrivande ej
löst. Frågan kommer att lösas under 2005.

•

När ett barn med behov av särskilt stöd uppmärksammats inom förskolan upprättas en
handlingsplan som bl.a. beskriver barnets svårigheter samt vilka åtgärder förskolan vidtar.

•

Vid frågeställning om ADHD/DAMP- problematik kontaktas basteamet.

•

Vid misstanke om störning inom autismspektrat kan konsulten från
Psykologverksamheten vid BHV och MVC göra en första bedömning.

•

Vid misstanke om utvecklingsstörning uppmanas föräldrarna att kontakta BVC för vidare
utredning.

•

Om ytterligare behov av specialiserad kunskap behövs kan BVC därefter remittera barnet
vidare till specialistnivån.

Specialistnivån
Basteamet
I basteamet ingår barnläkare, logoped från landstinget, psykolog och barn- ungdomspsykiater
från BUP, sjukgymnast och arbetsterapeut från Habiliteringen samt resurspedagog och
speciallärare från Resurscentrum. Vid behov ingår även stadsdelens resurshandläggare från
Resurscentrum.
Barn inom förskolan som är aktuella för utredning i basteamet kan ha svårigheter med
koncentration, beteende, tal och språkutveckling. Dessutom ska misstanke finnas om att
dessa svårigheter betingas av problem inom ADHD/DAMP-sfären.
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En förutsättning för utredning i basteamet är att förskolan på alla tillgängliga sätt på basnivån
sökt hjälpa barnet i dess svårigheter. Dessutom ska en första bedömning/utredning ha
gjorts av BVC.
En remiss till basteamet ska innehålla ett antal uppgifter och vara sammanställd av ansvarig
kontaktperson med angivande av namn, telefonnummer och arbetsfunktion. Aktuella
frågor om uppgifter som ska lämnas finns i bilaga 1 och 2 i direkt anslutning till
Riktlinje 4.
En utredning i basteamet ska ge en beskrivning av barnets funktionsproblem och ligga till
grund för en ny handlingsplan inom förskolan.
Efter avslutad utredning i basteamet inbjuder basteamet föräldrarna för en första information
om utredningens resultat.
Efter en första information till föräldrarna inbjuder basteamet föräldrar och ansvariga på
basnivån - (förskolan, Resurscentrum och i förekommande fall utbildningsförvaltningen
samt Familjeenheten och/eller Handikappomsorgen för barn med funktionshinder) - för att
informera om resultatet samt för att diskutera fortsatt planering.
Ansvariga på basnivån beslutar om lämpliga insatser.
Om barnet/föräldrarna efter avslutad utredning behöver barnpsykiatrisk behandling eller stöd
sker detta ske på BUP.
En kontakt med basteamet innebär inte alltid att en utredning i basteamet initieras. Om
tillräcklig kunskap om barnets svårigheter och behov bedöms föreligga kan insats i form
av ett samarbetsmöte med förskolan vara mer påkallat.

BUP
Barn som har symtom som är att hänföra till autismspektrum remitteras till BUPmottagningen.
En remiss till BUP ska innehålla ett antal viktiga uppgifter. Dessa uppgifter
sammanställs/inhämtas av ansvarig kontaktperson som anges med namn, telefonnummer
och arbetsfunktion på förskolan. Formulär för frågor som är aktuella finns i bilaga 1 och 3
i direkt anslutning till Riktlinje 4.
Efter genomförd utredning på BUP diskuteras resultatet med föräldrarna. Därefter inbjuds
berörda på basnivån för planering av insatser i barnets vardagliga miljö. De berörda på
basnivån kan vara förskolan, Resurscentrum, Familjeenheten inom stadsdelen, och i
förekommande fall utbildningsförvaltningen.
Om barnet med familj efter avslutad utredning behöver barnpsykiatrisk behandling eller stöd
sker detta på BUP.
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Habiliteringen
Autismcenter för små barn ger råd, stöd och behandling till förskolebarn med störning inom
autismspektrum samt till deras föräldrar.

Grundskolans elever ~ år 0 – 9
Basnivån
•

Skolans personal ~ skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog (år 0 – 5), kurator (år 6 – 9),
lärare, pedagoger samt övrig personal ~ ska uppmärksamma elever som av olika skäl har
behov av insatser för att kunna tillgodogöra sig undervisning eller fungera socialt i sin
skolmiljö.

•

När en elev uppmärksammats ha behov av särskilt stöd planerar elevvårdskonferensen
tillsammans med föräldrarna hur eleven ska få stöd inom skolan.

•

Ett åtgärdsprogram upprättas inom skolan som bl.a. beskriver barnets svårigheter och
vilka åtgärder skolan vidtar. Ansökan om extra stöd görs till Resurscentrum.

•

Skolans psykolog ska vid behov göra erforderlig utredning på basnivån.

•

Om skolan har behov av specialistkunskaper kan skolhälsovården därefter
hänvisa/remittera till specialistnivån. Innan remiss skickas till specialistnivån ska
Resurscentrum kontaktas.
Om en elev misstänks ha en utvecklingsstörning kontaktas skolhälsovården på basnivån.
Skolhälsovården för frågan vidare till lanstinget som i skrivande stund inte klarlagt vilken
verksamhet som ska kontaktas.

Vid frågeställning om ADHD/DAMP- problematik kontaktas basteamet.
Vid misstanke om problem inom autismspektrat kontaktas BUP.

Specialistnivån
Basteamet
I basteamet ingår barnläkare, logoped från landstinget, psykolog och psykiater från BUP,
sjukgymnast och arbetsterapeut från Habiliteringen samt resurspedagog och speciallärare från
Resurscentrum. Vid behov ingår även stadsdelens resurshandläggare från Resurscentrum.
•

Barn och ungdomar som är aktuella för utredning i basteamet kan ha svårigheter med
inlärning, koncentration, beteende, tal och språkutveckling, läs och skrivsvårigheter.
Dessutom ska misstanke finnas om att dessa svårigheter betingas av problem inom
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ADHD/DAMP-sfären.
•

En förutsättning för utredning i basteamet är att skolan på alla tillgängliga sätt på basnivån
sökt hjälpa barnet i dess svårigheter. Dessutom ska en första bedömning/utredning ha
gjorts av skolans personal.

En remiss till basteamet ska innehålla ett antal uppgifter och vara sammanställd av ansvarig
kontaktperson med angivande av namn, telefonnummer och arbetsfunktion. Aktuella
frågor om uppgifter som ska lämnas finns direkt anslutning till
Riktlinje 4 - bilaga 1 och 2.
En utredning i basteamet ska ge en beskrivning av barnets funktionsproblem och ligga till
grund för ett nytt åtgärdsprogram.
Efter avslutad utredning i basteamet inbjuder basteamet föräldrarna för en första information
om utredningens resultat.
Efter en första information till föräldrarna inbjuder basteamet föräldrar och ansvariga på
basnivån ~ skolan, Resurscentrum och i förekommande fall utbildningsförvaltningen
samt Familjeenheten inom socialtjänsten och/eller Handikappomsorgen för barn med
funktionshinder ~ för att informera om resultatet samt för att diskutera fortsatt planering.
Ansvariga på basnivån beslutar om lämpliga insatser.
Om barnet/föräldrarna efter avslutad utredning behöver barnpsykiatrisk behandling eller stöd
sker detta på BUP.
En kontakt med basteamet innebär inte alltid att en utredning i basteamet initieras. Om
tillräcklig kunskap om barnets svårigheter och behov bedöms föreligga kan insats i form
av ett samarbetsmöte med skolan vara mer påkallat.

BUP och vuxenpsykiatrin
Skolbarn upp till 18 år samt ungdomar 18-20 år
Barn som har symtom som är att hänföra till autismspektrum remitteras till BUPmottagningen.
Ungdomar 18-20 år, som har symtom enligt ovan remitteras till vuxenpsykiatrisk mottagning.

En remiss till BUP ska innehålla ett antal viktiga uppgifter. Dessa uppgifter
sammanställs/inhämtas av ansvarig kontaktperson, ex speciallärare, skolsköterska, som
anges med namn, telefonnummer och arbetsfunktion på skolan. Formulär för frågor som
är aktuella finns i bilaga i direkt anslutning till Riktlinje 4 dokumentet – bilaga 1 och 3.
Efter genomförd utredning på BUP diskuteras resultatet med föräldrarna. Därefter inbjuds
berörda på basnivån för planering av insatser i barnets vardagliga miljö. Berörda på
basnivån kan vara skolan, Resurscentrum, IoF samt i förekommande fall
utbildningsförvaltningen.
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Vad gäller ungdomar över 18 år har vuxenpsykiatrin ansvar för neuropsykiatriska utredningar.
Bedömning och utredning görs primärt på de allmänpsykiatriska mottagningarna –
Serafens och Östermalms psykiatriska mottagningar.
Patienten kan aktualiseras via egen anmälan eller via remiss från exempelvis husläkare,
stadsdel eller BUP.
Efter bedömning/utredning på den allmänpsykiatriska mottagningen tar man ställning till
eventuell utvidgad utredning och remitterar patienten till Neuropsykiatriska enheten, S:t
Görans psykiatriska klinik, Norra Stockholms Psykiatri.
Efter utredning kallas i samråd med patienten nätverket, stadsdelens Familjeenhet och i
förekommande fall Resurscentrum / Handikapp för diskussion och planering av fortsatt
vård eller kontakt.
Om barnet/ungdomen med familj efter avslutad utredning behöver barnpsykiatrisk behandling
eller stöd sker detta på BUP eller inom Vuxenpsykiatrin.

Habiliteringen
Autismcenter för småbarn ger råd, stöd och behandling till barn med störning inom
autismspektrum i åldrarna 0-6 år samt till deras föräldrar.
Barn och ungdomar i åldern 7-17 år med autism och utvecklingsstörning fortsätter på
Autismcenter Nord.
Barn och ungdomar i åldrarna 7-17 år och deras familjer, med diagnoserna Aspergers
syndrom, högfungerande autism eller autismliknande tillstånd, hänvisas till Stöd- och
Kunskapsteamet för behandling, råd och stöd.
Vid 18 års ålder rekommenderas kontakt med Habiliteringscenter för vuxna med autism.
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Bilaga 1
Uppgifter som ska lämnas i anslutning till remiss till basteamet
Persondata, barnets namn, personnummer, föräldrarnas namn. Antal syskon och ålder,
vårdnadshavare.
Uppgift om föräldrars medgivande om att remittering/konsultation sker.
Pedagogiskt utlåtande av förskollärare eller klasslärare/speciallärare. I förekommande fall
bör även utlåtande göras av idrottslärare/slöjdlärare/musiklärare/assistent se bilaga
Frågeställning. Kort beskrivning om vad förskolan/skolan önskar få hjälp med –
barnets huvudsakliga problem med uppgifter om barnets svårigheter men även dess
starka sidor (gäller skolbarn).
YCI-formulär ifyllt av förälder och pedagog.
Resultat av psykologtest ex WISC III-test med bedömning av testresultaten.
Resultat av redan utförda diagnostiska läs- och skrivtest samt matematiktest (gäller
skolbarn).
Kort sammanfattning från diskussion i förskolan/skolan med uppgift om planerade och
genomförda åtgärder utifrån handlingsplan/åtgärdsprogram och resultat av dessa.
Uppgifter från BVC-läkare/skolläkaren om särskilda omständigheter kring graviditet,
förlossning samt ärftlighet. Vidare uppgift om resultat av 4-årskontroll samt 5 årskontroll på BVC samt eventuella uppgifter om tidigare problem i förskola eller
skola. Andra medicinska data av betydelse såsom tidigare sjukdomar, hörsel- och
synnedsättning, skelning, misstanke om epilepsi eller absenser, tics eller andra
ofrivilliga motoriska eller vokala fenomen, allergier, eventuell medicinering. Resultat
av syn- och hörselprövning ska också bifogas.
Uppgifter eller utlåtande från annan berörd personal (exempelvis fritidspersonal).

23

Bilaga 2
Pedagogiskt utlåtande
Avseende elever i år 0 - 5
Datum……………………….
Namn:………………………………………………………………………………………………………………...
Person nummer:…………………………………………Skolår:………………………………………………..
Vårdnadshavares underskrift:…………………………………………………………………………………...

Ansvarig/ ansvariga för utlåtandet namn och funktion:

…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Vad tycker barnet är roligt och vad är barnets starka sidor?
Hur är barnets allmänna beteende i klassrummet?
Hur är barnets koncentrationsförmåga?
Hur fungerar barnet vid grupparbete resp. individuellt arbete?
Hur är barnets förmåga att läsa/ skriva/ räkna?
Uppnår barnet skolans mål?
Hur är barnets tidsuppfattning? Finns känsla för tidsbegrepp, förmåga att orientera sig i tiden?
Hur barnets förmåga att förstå muntlig resp. skriftlig information? Är det skillnad om det ges
enskilt eller i grupp?
Hur är barnets tal och språk?
Har barnet något annat språk än svenska?
Kan barnet återberätta (saga, film el. dyl.) på sådant sätt att åhöraren förstår?
Hur är barnets förmåga att ”skapa fritt ” , berätta / skriva / teckna ( förmåga att själv hitta på
och formulera innehåll)?

24

Kan barnet se saker och ting från ett annat perspektiv än sitt eget (inlevelseförmåga, tolka en
socialsituation m.m.)?
Hur fungerar barnet i ledda lekar/aktiviteter?
Hur fungerar barnet i fria lekar / aktiviteter?
Hur är barnets kamrat relationer? (en eller flera kamrater ,olika, ingen/ inga alls.)
Hur är barnets grovmotoriska förmåga ( hoppa, springa, osv.)?
Hur är barnets finmotoriska förmåga (klippa, rita, skriva, osv.)?
Har barnet några plötsliga påkommande rörelser ( ryckningar, blinkningar, ) eller ljud?
Kan barnet klä på sig själv( raster ,idrott) äta själv(matsalssituation), gå på toaletten i tid ?
Upplevs barnet som trött och har svårt att komma i tid på morgonen?
Upplevs barnet argt, ledsen, rädd?
Har barnet någon form av stöd idag i såfall vad?
Vad är barnets huvudsakliga problem idag?
Vilka frågor vill ni ha svar på?
Övriga kommentarer.
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Bilaga 3
Pedagogiskt utlåtande
Avseende elever i år 6 - 9
Datum……………………….
Namn:………………………………………………………………………………………………………………...
Person nummer:…………………………………………Skolår:………………………………………………..
Vårdnadshavares underskrift:…………………………………………………………………………………...

Ansvarig/ ansvariga för utlåtandet namn och funktion:

…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Har eleven något funktionshinder (syn, hörsel, annat?)
Är eleven tvåspråkig?
Vad är eleven bra på?
Vilka situationer fungerar bra?
Hur är elevens allmänna beteende i klassrummet? Mot lärare, mot kamrater?
Hur är elevens beteende på raster, i matsalen, på fritiden?
Hur fungerar eleven vid individuellt arbete? Självständig, uthållig, förmåga att sitta still,
behov av hjälp och stöd?
Hur fungerar eleven vid grupparbete?
Visar eleven inlärningssvårigheter? I så fall i vilka ämnen?
Hur är elevens kunskaper i svenska? Beskriv och bedöm åk-nivå.
Har eleven läs- och skrivsvårigheter? Dyslexi? Utredd?
Hur är elevens kunskaper i matte? Beskriv och bedöm åk-nivå.
Hur är elevens kunskaper i engelska? Beskriv och bedöm åk-nivå.
Hur är elevens prestationer i Bild, Slöjd, Musik?
Finmotorik (t.ex. pennhållning, att forma bokstäver och siffror, handstil, äta, dricka, spiller
eleven?)
Grovmotorik (hur rör sig eleven i klassrummet, på skolgården, i gymnastiken?)
Har eleven förståelse för tidsbegrepp, känsla för tid? Kan eleven klockan?
Hur är förmågan att förstå muntlig respektive skriftlig information?
Hur är elevens tal och språk? Talar eleven flytande med hela meningar och gott ordförråd?
Stamning, läspning? Stakar sig eleven, svårt att hitta ord, gör omskrivningar? Uttal av
krångliga ord?
Kan eleven återberätta en text på sådant sätt att åhöraren förstår?
Är eleven vetgirig? Önskar eleven utöka eller skaffa nya kunskaper?
Kan eleven se saker och ting från ett annat perspektiv än eget?
Har eleven några kamrater i skolan?
Har eleven haft extra stöd i skolan?
Vilket är det största problemet nu?
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Uppgifter att bifoga remiss till BUP

Bilaga 4

Persondata: barnets namn, personnummer, föräldrarnas namn, vårdnadshavare antal
syskon och ålder.
Uppgift om föräldrars medgivande om att remittering/konsultation sker.
Huvudsakligt problem.
Pedagogiskt utlåtande av:
förskollärare/fritidspedagog/klasslärare/speciallärare/idrottslärare/slöjdlärare/musiklär
are/assistent, se bilaga 2 och 3.
YCI-formulär ifyllt av förälder och pedagog.
Resultat av psykologtest ex Griffith`s, WISC III-test med bedömning av testresultaten.
Resultat av redan utförda diagnostiska läs- och skrivtest (gäller skolbarn)
Kort sammanfattning från diskussion i förskolan/skolan med uppgift om planerad och
genomförd handlingsplan/åtgärdsprogram och resultat.
Uppgifter från BVC-läkare/skolläkaren om särskilda omständigheter kring graviditet,
förlossning samt ärftlighet.
Uppgift om resultat av 4-årskontroll samt 5,5-årskontroll på BVC (gäller förskolan)
Andra medicinska data av betydelse såsom tidigare sjukdomar, hörsel- och
synnedsättning, skelning, misstanke om epilepsi eller absenser, tics eller andra
ofrivilliga motoriska eller vokala fenomen, allergier, eventuell medicinering.
Resultat av syn- och hörselprövning ska också bifogas.
Uppgifter eller utlåtande från annan berörd personal (exempelvis fritidspersonal).
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Riktlinje 5
Ansvarsfördelningen för barn och ungdomar upp till 20 år
med sammansatt social och psykiatrisk problematik som
vårdas utanför det egna hemmet.
Grundläggande värderingar
Barn med behov av psykiatrisk behandling i kombination med socialtjänstinsatser i eller utom
hemmet är ett gemensamt ansvar för BUP, Vuxenpsykiatrin, förskola/skola och
socialtjänst.
Behandling ska bygga på en helhetssyn på barnets behov.
Behandlingen ska ta fasta på positiva faktorer hos individen, familjen, det omgivande
nätverket och samhällets betydelse för hälsa och utveckling.
Kommunen svarar för de särskilda insatser som krävs i förskola och skola och för psykosocial
vård, omsorg och behandling. Landstinget svarar för all medicinsk behandling.
Barn- och ungdomspsykiatrisk behandling kan genomföras vid landstingets enheter eller
enheter som drivs av annan vårdgivare.
Om barnet har behov av insatser genom både kommunen och landstinget ska dessa upprätta
en skriftlig gemensam vårdplan – i detta dokument kallad gemensam plan.
Kommun och landsting fattar dock var för sig beslut om insatser och kostnader.
Båda parter ska gemensamt följa upp vårdplanen.
Gemensam plan mellan landstinget och kommunen.
För barn och ungdomar med både sociala problem och psykiatrisk störning och som vårdas
utanför det egna hemmet har socialtjänsten, BUP och Vuxenpsykiatrin delat ansvar för vård,
behandling, kostnader samt resultat.
Landstinget – BUP, Vuxenpsykiatrin – och stadsdelen – socialtjänsten/IoF – ska tillsammans
upprätta en gemensam plan för denna grupp barn/ungdomar.
Denna gemensamma plan kan i sin tur komma att ingå i Barnets/ungdomens plan (se vidare
riktlinje 3).
Grunden för att någon part ska bli betalningsansvarig är att det finns en gemensam planering
mellan BUP, Vuxenpsykiatrin och socialtjänsten. Fördelningen av kostnader och ansvar
förhandlas fram i varje enskilt fall (se vidare BUS-policydokumentet sid 32).
Allmänt kan sägas att:
BUP svarar för psykiatrisk specialistutredning och behandling för barn/ungdomar upp till 18
år.
Från 18 år övergår ansvaret till Vuxenpsykiatrin.
Överlämnandet från BUP till Vuxenpsykiatrin ska aktualiseras senast 6 månader innan

ungdomen fyller 18 år.
För ungdomar mellan 18 – 20 år har vuxenpsykiatrin ansvar för läkarbedömning i samband
med ansökan om LVU. Läkarbedömningen måste ske inom tre veckor.
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Socialtjänsten/IoF svarar för utredning och insatser som avser psykosocial problematik.
Kvalificerad utredning på specialistnivån ska vara inledd inom tre månader från
aktualiseringen.
Om barnet/ungdomen eller vårdnadshavarna inte samtycker till föreslagen psykiatrisk
behandling och LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) inte är tillämplig bistår BUP eller
Vuxenpsykiatrin socialtjänsten med konsultinsatser.

Gemensam individplan för Kungsholmens BUP/vuxenpsykiatrin och Kungsholmens
stadsdelsförvaltning.
Planen ska vara skriftlig och bl.a. innehålla:
Syftet med vården – barnets/ungdomens behov
Planerade insatser och hur vården ska genomföras. Vem gör vad?
Aktuella insatser
Möjlig vårdgivare
Kostnadsfördelning mellan huvudmännen
Arbetsgång
• Handläggare utses inom Kungsholmens BUP, Vuxenpsykiatrin och Kungsholmens
stadsdelsförvaltning/IoF.
•

Om kontakten med barnet/ungdomen har initierats hos BUP eller Vuxenpsykiatrin och
bedömningen görs att socialtjänsten ska kontaktas görs detta av ansvarig behandlare inom
BUP/Vuxenpsykiatrin till:
För nya ärenden – kontakta i första hand Familjeenhetens jourtelefon vardagar mellan
kl.8.30 – 15.00
I andra hand till samordnaren eller sektionschefen
För redan aktuella ärenden kontaktas ansvarig handläggare/behandlare.

Om kontakten med barnet/ungdomen har initierats hos socialtjänsten tar ansvarig handläggare
kontakt med BUP eller Vuxenpsykiatrins öppenvårdsmottagning.
Ansvariga handläggare/behandlare diskuterar gemensamt möjliga insatser.
•

Ansvariga handläggare/behandlare inom BUP eller Vuxenpsykiatrin och socialtjänsten
utser sinsemellan vem som ska vara den person som samordnar den gemensamma planen.

•

De ansvariga handläggarna/behandlarna arbetar fram en skriftlig gemensam plan.

•

Om planerade insatser är förenade med kostnader utöver egen insats ska en noggrann
diskussion mellan landsting och socialtjänst ske innan föräldrar och barn/ungdom
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informeras.
•

Om särskilda kostnader förekommer ska planerade insatser föregås av noggrann
diskussion mellan landsting och socialtjänst.

•

Landstinget och stadsdelens socialtjänst och i förekommande fall Resurscentrum ska vara
överens om planerade insatser och kostnadsfördelning innan beslut fattas.

•

När den gemensamma planen är upprättad ska den skrivas under av respektive huvudman
som har mandat att fatta de beslut som den gemensamma planen kräver, t ex om
kostnader.

•

De ansvariga handläggarna/behandlarna har lika ansvar för att motivera barnet/ungdomen
och vårdnadshavarna för planerade insatser.

•

Om den psykiatriska behandlingen ej kan ges vid hemkommunens BUP-mottagning eller
Vuxenpsykiatrins mottagning p.g.a att barnet/ungdomen har sitt boende i annan kommun,
ska ansvarig mottagning medverka till att aktualisera utredning/behandling på den
BUP/vuxenmottagning eller annan likvärdig vårdgivare, där barnet/ungdomen har sitt
placeringsboende.

De ansvariga handläggarna/behandlarna har gemensamt ansvar för uppföljning, utvärdering
och eventuell förlängning av vården/behandlingen.
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