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Tillsammans utvecklar vi god och nära vård, hälsa & omsorg

Framtidens Värmland

För Varje Barn 
Torsby kommun
17 november 2022 



Bakgrund
• Se helhet
• Samverka
• Uppdrag
• Förståelse



Dåtid



Framtid



Hur tänker vi?

För Varje Barn

Att tillsammans skapa en organisation som 
framgångsrikt ger barn och unga bästa 
möjliga skolgång och uppväxt genom 
snabba, tidiga och välkoordinerade 
insatser när det behövs och där det behövs.







Vilka ingår i teamet?
Trygghets-
person
(rektor)

Special-
lärare

Skolkurator Skolsköter-
ska

Skol-
psykolog
(Vvd behov)

Mentor Familje-
behandlare

Förstalinjen/
BUP











Tack för oss!
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Tillsammans utvecklar vi god och nära vård, hälsa & omsorg

Framtidens Värmland

Brottsförebyggande samverkan mellan 
socialtjänst och polis
Kristin Wendby, Frida Renhult (socialtjänst)
Tobias Löfdahl, Sofia Evert (polis)



Brottsförebyggande samverkan mellan 
socialtjänst och polis
Unga som riskerar att bli kriminella behöver 
stöd och hjälp för att bryta med ett 
kriminellt nätverk och/eller en kriminell 
livsstil. Samverkan mellan polis och 
socialtjänst möjliggör för socialtjänsten att i 
ett tidigt skede fånga upp, förebygga och 
förhindra ungdomar att hamna i ett socialt 
nedbrytande beteende. Vår samverkan leder 
också till att få en bättre bild av barnets 
situation och kan då lättare, i samråd med 
föräldrar, planera för rätt insatser och stöd i 
de fall där förebyggande åtgärder inte är 
tillräckliga. 



Orossamtal

• Polisen får in oro från skola, fritidsgård 
andra ungdomar osv.

• Polisen bokar in ett orossamtal. 
Samtalet genomförs i samverkan med 
andra viktiga personer runt den unge. 



Operativt ungdomsteam

Socialsekreteraren till ungdomen ber om 
samtycke att få lämna och ta emot 
information som rör ungdomen och 
deltar regelbundet på möten. 



Social insatsgrupp

Oron minskar inte kring ungdomen och 
polisen och socialtjänsten bestämmer 
gemensamt att ungdomen ska erbjudas 
SIG (social insatsgrupp) för att jobba mera 
intensivt för att det orosamma beteende 
ska upphöra. Insatsen genomförs av 
samma grupp som jobbar med 
orossamtal. 
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Tillsammans utvecklar vi god och nära vård, hälsa & omsorg

Framtidens Värmland

Att vårda barn i hemmet
Jenny Andernord och Elisabeth Myrén
17 november 2022 



Bakgrund
• Ädelväxling 1992
• Ojämlik vård
• Hemsjukvårdskoordinator 
• Onödiga inläggningar
• Barn vårdas längre än nödvändigt i sluten vård
• Avlastande inläggningar
• Barn med palliativt vårdbehov



Uppdrag
• 2013 en politisk viljeinriktning 
• Uppdrag till Palliativ rådet 2014
• Nulägesanalys och tänkbar organisation för 

Landstinget och 16 kommuner
• Ett ”Barnutskott” tillsattes 

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
- för palliativ vård, alla åldrar i samverkan med kommunerna- med socialchef, Masar, representant från Barn och Ungdomsmedicin och  pallativa enheten och utvecklingsledare.



Arbetssätt
• Vi identifierade olika flöden för barn 
• Olika förslag stöttes och blöttes
• Begrepp som Egenvård, palliativ vård, SoL, LSS 

förtydligades
• Hemläxa mellan möten 
• Fallbeskrivningar 
• Kostnadskalkyl
• Jurister inkopplas



Slutsatser
• En annan organisation behövs för att erbjuda 

likvärdig vård
• Fler barn kan vårdas i hemmet
• Avancerad sjukvård ges i hemmet
• Föräldrar behöver stöttning och avlastning
• En samordnande funktion behövs i form av 

”Barnkonsultsjuksköterskor”
• Samverkansavtal med Värmlands 16 

kommuner



Införande
• Två barnkonsultsjuksköterskor rekryterades
• En övergripande uppdragsbeskrivning 
arbetades fram
• Ligger organisatoriskt under Dagvården, BUM 



Hur har det gått?
• Två barnsjuksköterskor på 100 %
• Två läkare knutna till verksamheten. 
• Är närvarande och lättillgängliga
• Minimerar onödiga inläggningar
• Ger stöd i vårdens olika övergångar
• Ca 20 barn ”inskrivna”
• Barn med flerfunktionsvariationer, 

neuromuskulära och onkologiska sjukdomar. 
• Vårdat barn med palliativt vårdbehov i hemmet

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
En läkare för barn med andningsstöd och en för barn med palliativt vårdbehovÄr med i övergången till palliativ vård, lär känna barn och familj på dagvården. Jobbar utifrån handlingsplan för symtomlindring. Utformas för varje enskilt barn. senaste två åren har sju barn vårdats hemma i palliativ vård. Sex av barnen fick dö i sin hemmiljö enligt önskemål från föräldrar och barnen själva. Är med och stöttar i övergången från sjukhusvård till hemmet och tvärtom. Är också med vid övergångar till och från regionvård. Är med i SIP.



Hur har det gått?
• Ger föräldrastöd, rådgivning och samtal
• Utbildar 
• Hembesök
• Nära samarbete med Barnhabiliteringen
• Avancerad MT-utrustning i hemmet
• En jämlikare vård ges
• Avlastning från kommuner kan köpas

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Utbildar föräldrar, assistenter, är i skolor alltifrån det specifika behovet till Barn- HLR på generell basis. Hembesök med möjlighet till provtagning, undersökningar Direktkontakt med läkare i samband med hembesöket. Ibland tillsammans med läkare. Barn med hemrespiratorer, andningsstöd. Rådgivning via telefon vid krångel och tät kontakt med MT. 



Fallbeskrivningar

Fallbeskrivning 1
Pojke 16 år med andningsproblem.

Fallbeskrivning 2
Pojke 14 år med onkologisk sjukdom med recidiv.

Fallbeskrivning 3
Flicka 8 månader med neuromuskulär sjukdom.

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Vårdades hemma med hjälp av hemkommunen. Regelbundna besök från barnkonsultsjuksköterskorna för byte av smärtpump och subkutan infart. Försämras långsamt och i början av november för två år sedan dör pojken lugnt och stilla i hemmet. Föräldrarna kontaktar vården, läkare och kurator åker hem till familjen. . Vårdas i hemmet med stöd av barnkonsultsjuksköterskorna, täta hembesök tillsammans med läkare. Föräldrastöd i form av samtal och rådgivning. Flickan dör lugnt och stilla mellan sina föräldrar.
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