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Goda exempel på tidiga och förebyggande insatser till 
barn och unga 
 
 

Förord  
 

Närmare vart femte barn i Sverige har dagliga psykosomatiska hälsoproblem. Region 
Stockholm ansvarar tillsammans med länets kommuner för att barn och unga som mår 
psykiskt dåligt får tidig hjälp. En utmaning med tidiga insatser är att skapa modeller för 
samverkan mellan verksamheter och huvudmän. I en ny artikelserie presenterar Uppdrag 
Psykisk Hälsa fyra exempel på modeller i Stockholms län där man kommit långt i samverkan.  
 

Ökad psykisk ohälsa 
Sverige rankas ofta högt i internationella undersökningar av barn och ungas uppväxtvillkor, även i 
jämförelser med många andra välfärdsländer. Men samtidigt finns det tecken på att barn och unga i vårt 
land mår allt sämre psykiskt. Den internationella undersökningen (HBSC) om skolbarns (11, 13 och 15 år) 
hälsovanor visar att psykiska och somatiska besvär har ökat sedan mitten av 1980-talet. I Sverige säger 
närmare vart femte barn att de dagligen har psykosomatiska hälsoproblem, som exempelvis huvudvärk och 
illamående. Siffran är den högsta i Skandinavien och flickor mår oftast sämre än pojkar.  

 

Viktigt med förebyggande och tidiga insatser  
– Förebyggande och tidiga insatser till barn och unga kan minska risken för att problem uppstår eller att 
problem förvärras, säger Maria Hägerstrand, enhetschef på hälso- och sjukvårdsförvaltningen och 
ordförande i styrgruppen för Uppdrag psykisk hälsa, Stockholms län. Tidiga insatser ger även mervärden för 
alla som möter barn och unga i arbetet och det är ett effektivt sätt att använda samhällets resurser på.  

 

En god psykisk hälsa och goda uppväxtvillkor är en förutsättning för barn och ungas välbefinnande. Utan 
rätt stöd i tid ökar risken för exempelvis skolproblem, missbruk eller utanförskap senare i livet. År 2018 var 
10,9 procent av eleverna i årskurs nio i Stockholms län obehöriga att söka till ett nationellt 
gymnasieprogram. Även om det finns olika orsaker till resultatet, kan psykisk ohälsa vare en av 
förklaringarna.   

 

”För tidiga insatser och effektiva arbetssätt behövs bra modeller” 
 

Modeller för samverkan  
Både kommuner och Region Stockholm har ett ansvar för förebyggande och tidiga insatser. 

Ansvaret fördelas ofta mellan olika verksamheter och huvudmän, bland annat skolan, socialtjänsten och 
hälso- och sjukvården. 

 

– För att kunna sätta in tidiga insatser och skapa effektiva arbetssätt behövs bra modeller som bygger på 
samverkan och samarbete mellan olika huvudmän och verksamheter, säger Åsa Danielsson, 
verksamhetschef på Storstockholm och ordförande i styrgruppen för Uppdrag psykisk hälsa Stockholms 
län. Samarbetet skiljer sig åt mellan kommuner och stadsdelar i Stockholm län och det finns ett flertal 
exempel på områden som infört bra modeller för hur man kan arbeta tillsammans. Fyra av dessa modeller 
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presenteras i vår nya artikelserie ”Exempel på modeller för tidiga och förebyggande insatser till barn och 
unga”.  

 

Här kan du läsa om Hamnen i Gustavsberg där barn och unga med föräldrar får stöd vid psykisk ohälsa, 
SAGA-modellen i Sollentuna som ger tidigt stöd till barn med psykosocial ohälsa, skolsociala team i 
Stockholms stads ytterstadsområden som stöttar skolelever med hög frånvaro och elevhälsan i Sigtuna som 
samverkar med förskolan för att stötta barn som mår dåligt.  

 

För mer information, kontakta 
Linda Rydberg 

Projektledare, Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län 

linda.rydberg@skl.se  

 

Nina M Granath 

Projektledare, Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län 

nina.mautner-granath@sll.se  

mailto:linda.rydberg@skl.se
mailto:nina.mautner-granath@sll.se
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Samarbeten med förskolebarn i fokus  
– SAGA-teamen 
 
Tidigt stöd till barn med psykosocial ohälsa ökar chansen till en positiv utveckling.  
Genom SAGA-teamen har förskolorna i Sollentuna fått verktyg att tidigt upptäcka  
och ge stöd till barn som mår dåligt. Verksamheten bygger på samverkan mellan  
olika professioner och huvudmän. 
 

Tidiga insatser med SAGA-teamen  

I varje barngrupp på förskolan finns det statistiskt sett 1–2 barn som har eller riskerar att utveckla 
psykosocial ohälsa. Det är därför viktigt att sätta in insatser så tidigt som möjligt. 

 
 – Genom att fånga upp ett problem i förskolan kan insatser sättas in som hjälper barnet i tid, säger  

Maja Hagström, processledare, SAGA-teamen. Tidigare saknade dock förskolorna rätt verktyg och  

rutiner för att hantera frågor och funderingar kring barns psykosociala ohälsa.  

 

Det första SAGA-teamet startades i Rotebro 2009 och bestod av nätverksträffar med familj- och 

förskoleteamet (socialtjänsten), specialpedagoger (utbildningskontoret), barnsjuksköterska (BVC), 

socionom (småbarnsteamet BUP) samt representanter från förskolor och familjedaghem i området.  

 

Till en början var tanken att förskolorna skulle ta upp frågor om barn som väckte oro och få hjälp av de 

andra aktörerna i teamet. Dock var inte förskolepersonalen bekväma med att diskutera frågor kring barn 

tillsammans med annan förskolepersonal. Flera aktörer påpekade också att det ur ett sekretessperspektiv 

fanns problem med detta arbetssätt. Efterhand såg man även behovet av att erbjuda aktiviteter på olika 

tider, eftersom det kunde vara svårt för förskolorna att komma på nätverksträffarna. Allt detta 

sammantaget ledde till att dagens modell växte fram som består av konsultationer kring enskilda  

barn, nätverksträffar och kvällsföreläsningar. 

 

”SAGA står för SAmarbete Gemensamt Ansvar för barn och unga i Sollentuna” 

 

SAGA-teamen i dag 
I dag finns SAGA-teamen i hela kommunen och cirka hälften av förskolorna deltar i verksamheten. 

Målgruppen är barn mellan 1 och 6 år som visar tecken på psykosocial ohälsa. Det kan exempelvis handla 

om barn som inte förstår de sociala koderna/leker inte med andra barn, hamnar ofta i konflikt med andra 

barn, har föräldrar som brister i föräldraskapet, har bristande självkontroll, språkliga brister eller som är 

tysta och verkar nöjda med att vara för sig själva.  

 

SAGA-teamen samverkar med BVC (Praktikertjänst/landstinget), BUP (Region Stockholm), specialpedagoger 

(utbildningskontoret), förskolor (kommunala/fristående) samt familje- och förskoleteamet (socialkontoret). 

Teamen erbjuder kommunens förskolor kompetensutveckling, kollegialt erfarenhetsutbyte, utveckling och 

spridning av metoder och material samt konsultationer där frågor kring oro för enskilda barn tas upp och 

diskuteras.  
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- Sekretessproblematiken har vi löst genom att bara en förskola (oftast ett arbetslag) åt gången är med på 
konsultationen, säger Maja Hagström. 
 

 
Diagram över aktörer som SAGA-teamen samverkar med. 

 

Konsultationer 
Varje termin erbjuds förskolorna i Sollentuna kommun sex konsultationstimmar där ett barns psykosociala 

hälsa kan diskuteras. Alla som deltar i ett SAGA-team kan ta upp en fråga om ett enskilt barn. Genom att 

samla olika kunskaper och erfarenheter kan konsultationen bidra till en vidare förståelse och insikt. På 

mötet deltar representanter från en förskola/ familjedaghem tillsammans med ett tvärprofessionellt  

team som består av familje- och förskoleteamet (SOK), specialpedagoger (UK), socionomer (BUP) och 

barnsjuksköterskor (barnhälsovård).  

 

Innan en fråga om ett barn tas upp måste det övervägas om vårdnadshavarna ska ge sitt samtycke. Det 

finns dock möjligheter att ta upp en fråga utan vårdnadshavarnas samtycke, eftersom barnets bästa  

ska vara i fokus. Om vårdnadshavarna lämnar sitt samtycke ska de fylla i en medgivandeblankett.  

 

Inför konsultationen skickar processledaren för SAGA-teamet ut en enkät till förskolepersonalen som ska 

skickas in före mötet. Syftet med enkäten är dels att möjliggöra en utvärdering av konsultationen, dels  

att den som tar upp frågan får tillfälle att formulera den före mötet samt dels att kunna förbereda 

diskussionen på bästa sätt. Enkäten sparas i ett år hos processledaren och förstörs därefter.  

 

Allt sker anonymt 
Barnen identitet är alltid okänd för teamet, inga namn eller andra detaljer finns noterade. Oavsett om 

vårdnadshavarnas samtycke finns eller inte, ska frågor om barn diskuteras med så få detaljer som möjligt, 

så att inte SAGA-teamet ska kunna identifiera vilket barn det handlar om.  
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Alla barn som diskuteras vid en konsultation följs upp under minst tre månader för att teamet ska vara 

säkra på att barnet får rätt hjälp. Om barnet har behov av insatser från flera verksamheter skapas ett 

nätverk kring barnet som fortsätter att träffas så länge det finns behov. Detta kräver dock  

 

vårdnadshavarnas samtycke. Vid behov upprättas även en samordnad individuell plan, där man 

dokumenterar barnets mål, vem som ska göra vad och när uppföljning ska göras. Planen kan inte upprättas 

utan vårdnadshavarens samtycke.  

 

Processledare sammanfattar det som kommit fram under konsultationen i ett dokument som skickas till 

den som tagit upp en fråga till konsultation. Vårdnadshavare som gett sitt medgivande ska informeras om 

vad som sagts på konsultationen för att möjliggöra en fortsatt planering tillsammans. Ansvar för att 

vårdnadsvarna informeras ligger hos den som anmält frågan. Efter tre månader skickar processledaren ut 

en utvärdering till förskolechefen. Enkäten sparas hos processledare i högst ett års tid och förstörs 

därefter. 

 

”Genom att samverka blir vi bättre på att förebygga psykosocial ohälsa och 

främja friskfaktorer hos barn” 

 

Nätverksträffar 
Nätverksträffar i teamen sker områdesvis två gånger per termin. Träffarna inleds med en föreläsning på 

15–20 minuter som följs upp av gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyten. Deltagare är representanter 

från förskolor och familjedaghem, specialpedagoger (BUK), familj- och förskoleteamet (SOK) och 

barnsjuksköterska (barnhälsovård). Socionomerna på BUP kan däremot inte delta på dessa träffar, 

eftersom det inte ligger i deras uppdrag att diskutera barns hälsa ur ett allmänt perspektiv. 

 

På nätverksträffarna sker erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling utifrån ett tema som beslutas 

terminsvis av styrgruppen för SAGA-teamen. Exempel på teman som behandlats är ”Barn som visar tidiga 

tecken på normbrytande beteende” och ”Hur vi kan skapa en tillgänglig lärmiljö för alla barn”.  

 

Nätverksträffar anordnas i följande områden: 
Rotebro, Norrviken, Viby, Häggvik, Tureberg, Helenelund, Edsberg, Sjöberg och Vaxmora. 

 

Kvällsföreläsningar 
Två gånger om året bjuds alla som arbetar inom förskolan och familjedaghemmen i Sollentuna in till 

kvällsföreläsningar med olika teman. Föreläsningarna anordnas i Sollentunas kommunalhus och teman har 

varit bland annat: Olika barn, olika bemötande, Mot utanförskap och främlingsfientlighet – för gemenskap 

och öppenhet i förskolan, Barn som inte leker samt Normbrytande beteende och tillgänglig lärmiljö    

 

Vägledning för pedagoger 
Tillsammans med SAGA-teamen i Edsberg/Sjöberg/Vaxmora har broschyren Vägledning för pedagoger – 

barns psykosociala ohälsa¬ tagits fram. Med olika beskrivna situationer får här pedagogerna praktisk 

vägledning om hur de ska agera i frågor och situationer kring ett barns psykosociala ohälsa. Vägledningen 
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bygger bland annat på läroplan för förskolan, socialtjänstlagen samt forskning kring faktorer som påverkar 

barns psykosociala utveckling positivt och negativt (s.k. skydds- och riskfaktorer).  

 

Initiativet till vägledningen kommer från representanter för förskolor, barn- och utbildningskontoret (BUK), 

barnavårdscentralen (BVC), barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och socialkontoret (SOK). För pedagoger 

som vill föra in vägledningen i verksamheten finns även ett verksamhetsstöd med bland annat 

fallbeskrivningar.   

 

Vad har verksamheten uppnått? 
- SAGA-teamen har varit framgångsrik på flera sätt, säger Maja Hagström. Ungefär lika många kommunala 

som fristående förskolor är med, totalt cirka 40 st. Alla nätverksträffar och föreläsningar blir fullbokade. 

Bland annat visar utvärderingar att oro kring ett barn som tagits upp på konsultationer har minskat tre 

månader efter mötet. Vi ser även att antalet anmälningar om oro för barns psykosociala hälsa har ökat 

sedan SAGA-teamen startade och det görs nu flest anmälningar från förskolan än från andra områden. 

Vidare ser vi att barn som behöver hjälp hos BUP får en snabbare väg in efter konsultationen.  

 

De goda resultaten med SAGA-modellen bygger på samverkan med olika professioner och huvudmän med 

förskolebarnen i fokus. Det innebär att alla delar samma samsyn avseende barns hälsa. 

 

- Barn behöver olika stöd och det gäller att tänka ur olika perspektiv för att finna lösningar, säger Maja 

Hagström. Vi har hittat en form som passar utifrån vars och ens uppdrag.  

 

SAGA-teamen utvärderas enligt följande: 

• Enkäter med frågor till den som tar upp en fråga om ett enskilt barn i SAGA-teamet 

• Kontinuerliga avstämningar om hur arbetet i teamet uppfattas för alla deltagare. 

 

Ansvariga för uppföljningen är enhetschefen för förebyggande enheten, Sollentuna kommun, och 

processledaren för SAGA-teamen.  

 

Fortsatta utmaningar och möjligheter 
Den största utmaningen just nu är att få förskolor att komma till nätverksträffarna. Alla har inte tid att 

komma på möten och SAGA-modellen är heller inte obligatorisk för förskolorna. För att motivera allt fler 

förskolor att delta görs olika kommunikationsinsatser, bland annat filmer om SAGA-teamens verksamhet, 

utskick via utbildningskontorets veckobrev och information i samband med kvällsföreläsningar. Därtill 

försöker man anpassa tiderna för möten med SAGA-teamen för att fler förskolorna ska kunna delta. 

  

Nästa steg för SAGA-modellen 
Det pågår diskussioner om att eventuellt anordna specifika aktiviteter för dagmammor och personal på 

öppna förskolor som kan ha svårt att komma på SAGA-teamens möten och föreläsningar.  

 

- SAGA-teamen skulle kunna implementeras i andra kommuner, avslutar Maja Hagström, Men det är viktigt 

att redan från start tillsätta en ansvarig processledare och diskutera samverkan mellan olika områden och 
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huvudmän. För att göra det lättare för förskolorna att delta kan det också vara lämpligt att upprätta ett 

avtal, eftersom SAGA-verksamheten inte är obligatorisk för förskolorna.  

 
Summering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framgångsfaktorer 

• Samverkan med olika professioner och huvudmän med barnen i fokus. 

• Förskolorna erbjuds kompetensutveckling, kollegialt erfarenhetsutbyte, utveckling och 

spridning av metoder och material samt konsultationer där frågor kring oro för enskilda barn 

tas upp och diskuteras. 

• Kontinuerlig uppföljning både inom teamen och till förskolepersonal som tar upp en fråga om 

barns oro till konsultation. 

 Målgrupp  

Barn i förskoleålder som någon känner oro för och barn som uppvisar en eller flera riskfaktorer för 

psykosocial ohälsa. Exempel på riskfaktorer kan vara barn: 

 

• Med bristande språklig förmåga eller barn som behöver stöd i sin språkliga förmåga 

• Med bristande självkontroll och låg tolerans för frustrationer eller barn som behöver stöd för 

att klara av frustrationer 

• Som har svårt att interagera, barn som inte leker/inte kan de sociala koderna eller som 

behöver stöd för att interagera med andra barn och klara leken 

• Som har frånvaro som väcker funderingar eller oro 

• Som är tysta och verkar nöjda med att vara för sig själva eller Barn som behöver stöd för att ta 

plats och ta vuxna i anspråk 

 
Deltagare (beroende på område) 

• Representanter från förskolor och familjedaghem  

• Familj- och förskoleteamet, Enheten för föräldrastöd inom Socialkontoret 

• Specialpedagoger, Stöd och utveckling inom Barn- och Utbildningskontoret 

• BVC Rotebro, Stockholms läns landsting 

• BVC Tureberg, Stockholms läns landsting 

• BVC Edsberg, Praktikertjänst 

• BUP Sollentuna, Stockholms läns landsting 

• Processledare för samverkan, förebyggande enheten inom Socialkontoret 

 
Finansiering  

Processledarens tjänst finansieras av socialkontoret. Övriga aktörer går in med arbetstid i  

arbetet. Vissa föreläsningar har betalats av socialkontoret. Framtaget material, webbplats, och till viss 

del kvällsföreläsningar för pedagoger, har finansierats med PRIO-medel (PRIO är regeringens satsning 

för att förbättra livssituationen för personer med psykisk ohälsa.) 
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Kontaktpersoner 

Maja Hagström 

Processledare SAGA-modellen Sollentuna 

maja.hagstrom@sollentuna.se  

 

Relaterat material  

Läs mer om SAGA i Sollentuna  

  

mailto:maja.hagstrom@sollentuna.se
http://sagasollentuna.se/
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I samverkan för tidigt stöd till barnfamiljer  
– Hamnen 
 

 

På den öppna mottagningen Hamnen i Gustavsberg får barn och ungdomar mellan 0–18 år 

och deras föräldrar stöd vid psykisk ohälsa. Verksamheten är kostnadsfri och drivs i samarbete 

med Värmdö kommun och Region Stockholm. Under de elva år som Hamnen funnits har 

verksamheten vuxit och antalet nybesök har mer än fördubblats. 

 

Tidig upptäckt förebygger ökade problem  

Genom att tidigt upptäcka, bedöma och behandla lindrig till måttlig psykisk ohälsa hos barn och unga kan 

mer omfattande problem förebyggas. Tidigare fanns det ingen verksamhet i Värmdö kommun som riktade 

sig direkt till barnfamiljer. Värmdö är en barnrik kommun och det var en spridd uppfattning att något 

behövde göras för kommunens barn och unga som mådde dåligt. Anmälningarna till socialtjänsten ökade 

och trycket på BUP var högt. Vidare saknade vårdcentralen kunskap och redskap att behandla barn- och 

ungas psykiska ohälsa.  

 

– Det fanns ett behov av att i samverkan med landstinget och kommunen kunna hjälpa barnfamiljer i ett 

tidigt skede, säger Lotta Malm, samordnare på Hamnen som varit med från starten. 

 

Från vision till öppnad mottagning 

2008 öppnades Hamnen i Gustavsberg med visionen att genom ett bra samarbete mellan landsting och 

kommun lättare kunna möta målgruppens behov. Arbetet påbörjades redan 2007 då en styrgrupp 

bestående av cheferna för vårdcentralen och socialtjänsten, två psykologer på vårdcentralen och en 

utvecklingsledare på socialtjänsten, diskuterade fram en plan för den kommande verksamheten.  

En omfattande kartläggning gjordes av ansvariga psykologer kring förekomsten av olika typer av psykisk 

ohälsa och hur man kunde bemöta dessa besvär. Ett enhetligt beslut fattades om att arbetet så långt det 

var möjligt, skulle vara evidensbaserat och bedrivas utifrån vetenskapligt beprövade metoder.   

 

I planeringsfasen var professor Lars-Göran Öst, Stockholms universitet, behjälplig med att bland annat ta 

fram mätinstrument för bedömning och behandlingsutvärdering. Lars-Göran Öst var även en stor 

kunskapskälla avseende evidens för behandling och statistisk bearbetning av data för utvärdering.  

När kartläggningen var klar anställdes personalen som till en början utgjordes av 1,5 psykologtjänst,  

1 socionomtjänst, 1 pedagog och 1 halvtidsanställd sekreterare. Initialt gjordes även ett stort arbete med 

att informera om verksamheten på bland annat skolor, socialtjänst, BVC och BUP.  

 

– Den solida förankringen, gemensamma visionen hos cheferna och sättet att processa fram mål med 

verksamheten var de viktigaste förutsättningarna för att lyckas, såväl i starten som i det fortsatta arbetet, 

säger Lotta Malm. Dessutom var den gedigna kartläggningen och det omfattande förarbetet en bra bas för 

både rekrytering av personal och val av utbud. Även arbetet med att informera om verksamheten var 

viktigt för att kunna nå ut och förankra. 
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Hamnens verksamhet i dag 

Hamnen är en öppen mottagning för barn och ungdomar mellan 0–18 år och deras föräldrar som behöver 

hjälp vid psykisk ohälsa. Med öppen mottagning menas att det inte behövs något beslut om insats från en 

myndighet eller remiss från läkare för att besöka Hamnen. Exempel på besvär kan vara rädsla att sova i sin 

egen säng, rädsla att bli sjuk under skoltid, konflikter mellan barn och förälder och utagerande beteenden.  

 

– Vårt uppdrag är att tidigt upptäcka, bedöma och behandla lindrig till måttlig psykisk ohälsa och problem i 

familjen, säger Lotta Malm. Syftet är att förebygga större problem längre fram, samtidigt som vi försöker 

avlasta BUP och socialtjänsten. Mottagningen är kostnadsfri och bedrivs i samverkan mellan Gustavsbergs 

vårdcentral/Region Stockholm och socialtjänsten i Värmdö kommun. 

 

Kompetens 

Hamnen strävar efter att arbeta med evidensbaserade metoder och har i dag tre familjebehandlare (två 

socionomer och en pedagog) med kompetens i evidensbaserade föräldraskapsstödsprogram och fyra 

legitimerade psykologer med KBT-kompetens. Psykologer och familjebehandlare sitter under samma tak på 

vårdcentralen i Gustavsberg, men har olika uppdragsgivare. Familjebehandlarna är anställda av Värmdö 

kommun och psykologerna av Region Stockholm.  

 

– Jag tror att en av framgångsfaktorerna är att vi sitter ihop, säger Lotta Malm. Man kan knacka på dörren 

till kollegan och rådgöra. Det finns ett fint väntrum, alla har ett eget mottagningsrum och vi har grupprum i 

lokalerna. Det fungerar fint, förutsatt att vi inte blir fler. 

 

”Psykologer och familjebehandlare sitter under samma tak på vårdcentralen” 

 

 

 
 

 
Eftersom psykologer och familjebehandlare arbetar enligt olika lagar måste de ha samtycke från 

föräldrarna innan information kan ges till varandra. Psykologerna arbetar till största delen med 

ångest/oro/depression och familjebehandlarna med utagerandeproblematik. 

 

Psykologerna gör psykologbedömningar och individuella KBT-behandlingar och familjebehandlarna jobbar 

huvudsakligen med föräldraskapsstöd, enskilt och i grupp. I gemensamma ärenden kan familjebehandlaren 

arbeta med föräldrastöd och föräldrasamtal samtidigt som en psykolog har en behandling eller fördjupad 

bedömning av ett barn eller ungdom. 

 

”Samtyckandet minskar risken för att missa information när familjen sätter upp 

mål med personalen” 
 

 

Finansiering av Hamnen 

Psykologtjänsterna finansieras av vårdcentralen och familjebehandlarnas tjänster av kommunen i 

den ordinarie verksamheten. 
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Familjebehandlare och psykologer jobbar även tillsammans i behandlingsprogram som exempelvis Cool 

Kids, där familjebehandlaren arbetar med barngruppen och psykologen med föräldragruppen. Cool Kids är 

en s.k. manualbehandling för barn och ungdomar med ångest. Fokus ligger på att lära barn och föräldrar 

färdigheter som gör att de kan hantera ångesten bättre.  

 

Psykologerna, som lyder under hälso- och sjukvårdslagen, för journal vid besöken, vilket 

familjebehandlarna, som lyder under socialtjänstlagen, inte gör. Eventuella sekretessfrågor löses genom 

medgivande från föräldrarna. En gång i veckan träffas psykologer och familjebehandlare för att gå igenom 

ärenden (avidentifierade), planera själva arbetet på Hamnen och arbetet med familjegrupper. Hamnen har 

också möte med skolornas elevhälsoteam en gång per termin för att informera om verksamheten, följa upp 

remisser och ta del av vad som vad händer inom skolvärlden. Därtill har man kontinuerliga 

samverkansmöten med BUP, där bland annat remisser följs upp. 

 

Arbetssätt och metoder 

• Rådgivande samtal och information 

• Psykologbedömningar 

• Individuella KBT-behandlingar 

• KBT-baserade gruppbehandlingar som: 

              – Cool Kids (ängsliga och oroliga barn och deras föräldrar)        

              – Chilled (ungdomar med ångestproblematik och deras föräldrar) 

             –  Att hantera depression (gruppbehandling för ungdomar med depressionsproblematik) 

• Individuellt föräldrastöd (utagerande och relationsproblematik, inlärningsprinciper och KBT) 

• Föräldraskapsgrupper som: 

– KOMET (utagerande problem, föräldraskapsstöd i grupp) 

– ABC (generellt föräldraskapsstöd i grupp) 

– Förälder till tonåring (föräldraskapsstöd i grupp för tonårsföräldrar) 

– Föräldraskap i Sverige (för nyanlända och utrikesfödda föräldrar i samarbete med 

arbete/integration)  

– ABC 0–2 år i samarbete med KI, CES och BHV (under utveckling) 

– Ikomet för första linjen (under utveckling) 

• Beardslees familjeintervention (samtalsserie vid psykisk ohälsa, missbruk hos förälder) 

 

Från första kontakt till uppföljning och utvärdering 

Den första kontakten mellan föräldrar och mottagning sker via telefon. Samtalen tas emot av 

familjebehandlarna, men även psykologerna hjälper till när trycket är högt. Det är många gånger 

föräldrarna själva som kontaktar med mottagningen. Dock kan kontakterna ske via remisser från bland 

annat BUP eller elevhälsan och hänvisningar från skolan, socialtjänsten, bekanta mm.  

 

Vid det första telefonsamtalet görs en bedömning med hjälp av en mall som Hamnen tagit fram. Utifrån 

problembeskrivningen som föräldern ger bokas sedan familjen in hos en psykolog eller familjebehandlare 

för ett fördjupat bedömningssamtal. Familjen kan också hänvisas vidare till exempelvis BUP, familjerätten, 

Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ), ADHD-center eller socialtjänsten.  

Inför det första besöket får föräldrarna hem en kallelse i brevlådan. Dessutom får alla föräldrar  
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fylla i fyra formulär (SDQ, QOLI, AUDIT och CSQ) på nätet som fungerar som förmätningsinstrument och 

komplement till den intervju som ska ske på plats. Se mer om dessa formulär nedtill.  

Inför det första besöket får även barn och föräldrar fylla i ett statistikformulär med uppgifter om ålder, 

vårdnadshavare, besöksorsak, hur man hittat Hamnen, vilken skola som barnet går i mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter det första besöket fattas beslut om fortsatt insats för familjen. Sådana insatser kan handla om 

individuell KBT-behandling för barn och unga, enskilt eller i grupp (med en psykolog) eller familjesamtal och 

familjestöd (med en familjebehandlare). Vid behov skickar psykologerna remisser till BUP, SCÄ eller 

elevhälsan för vidare utredning. I genomsnitt görs totalt fem besök per familj på Hamnen. När kontakten 

med mottagningen är avlutad fyller föräldrar och barn åter i formulären SDQ, QOLI samt CSQ, därtill får de 

fylla i diagnosspecifika formulär som använts under behandlingen. Alla formulär fylls i digitalt på en IT-

plattform. 

 

”För- och eftermätningar visar att vi gör skillnad” 
 

– Våra för- och eftermätningar ger oss behandlingsutvärderingar och värdefull statistik, säger Lotta Malm. 

Varje år utvärderar vi resultaten. Det är motiverande att se hur det går för oss och det blir inte heller så 

känsligt att byta personal, eftersom vi har en struktur att jobba efter. 

 

Vad har verksamheten uppnått? 

– Sedan starten har antalet nybesök ökat från drygt 300 till cirka 700 år 2018, säger Lotta Malm. Totalt 

hade vi drygt 4 000 besök 2018. Familjerna är mycket nöjda, enligt CSQ (vårt nöjdhetsformulär) och våra 

för-och eftermätningarna visar goda effekter på både enskilda behandlingar och gruppbehandlingar. 

Många kommer till Hamnen på rekommendation av någon som varit hos oss, men även skolan hänvisar till 

vår verksamhet i hög grad. En fjärdedel av alla föräldrar som kontaktar Hamnen berättar att de fått tips 

från skolan. 

 

”2018 hade vi drygt 4 000 besök” 
 

Intresset för Hamnen är stort och sedan några år har modellen implementerats i Nacka och Farsta. Bakom 

Hamnens framgångar ligger bland annat det gedigna förarbetet och kartläggningen som gjordes i starten.  

För- och eftermätningar 

Görs i IT-plattformen Dahlia  

 

Psykologtjänsterna finansieras av vårdcentralen och familjebehandlarnas tjänster av kommunen i den 

ordinarie verksamheten. 

• SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) – används för att skatta barns och ungdomars psykiska 

hälsa 

• Qoli (Quality of Life Inventory) – används för bedömning av subjektiv livskvalitet 

• AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) – används för identifiering av riskfylld och skadlig 

alkoholkonsumtion 

• CSQ (Client satisfactory questionnaire) – används för att mäta patientnöjdhet 
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En annan viktig faktor är de för-och eftermätningarna som genomförs. Tack vare mätningarnas struktur blir 

det lättare för nya medarbetare att komma in i arbetet. Det blir tydligt vad som förväntas av alla 

medarbetare och det finns möjligheter att påverka och utveckla. För-och eftermätningar ger oss också 

besked om att det vi gör en skillnad. 

 

Fortsatta utmaningar och möjligheter 

– I dagsläget har vi inga planer på att förändra modellen, avslutar Lotta Malm. Den största utmaningen just 

nu är att försöka ta emot alla som vill komma till Hamnen. 

 

Summering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kontaktpersoner 

Lotta Malm 

Familjebehandlare och samordnare Hamnen 

charlotta.malm@varmdo.se  

 

Katja Sjöblom 

Psykolog och samordnare Hamnen 

katja.sjoblom@sll.se  

 

Relaterat material 

Läs mer om Hamnen  

 

Framgångsfaktorer 

• Samverkan mellan familjebehandlare och psykologer i gemensam lokal 

• Tydlig struktur för vem som gör vad i samarbetet 

• Kontinuerliga för- och eftermätningar som mäter utfall och kvalitetssäkrar 

• Tydligt bedömningsförfarande, byggt på evidensbaserat bedömningsformulär 

• Tydlig struktur för vilket stöd mottagningen ska erbjuda  

 Målgrupp  

• Barn och ungdomar 0–18 år tillsammans med föräldrar 

• Bekymmer som inte vuxit sig för stora – före insatser från BUP och socialtjänsten 

• Mild till måttlig psykisk ohälsa, föräldraskapsproblem 

 
Samverkan 

Hamnen är en kostnadsfri mottagning som bedrivs i samverkan mellan Värmdö kommuns socialtjänst 

och region Stockholm/Gustavsbergs vårdcentral. Arbetet utförs av familjebehandlare och psykologer i 

gemensamma lokaler. 

 

mailto:charlotta.malm@varmdo.se
mailto:katja.sjoblom@sll.se
http://www.varmdo.se/omsorgochhjalp/familjbarnochungdom/stodtillfamiljen/hamnenforbarnungaochforaldrar.4.28a80d9d13dcb0f021b2ad.html
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Skolsociala team kan minska risken för utanförskap  
 
 

Hög frånvaro i skolan kan leda till utanförskap, kriminalitet och missbruk. För att hjälpa elever 

med hög frånvaro finns i dag sju skolsociala team i Stockholms stads ytterstadsområden. 

Teamen stöttar eleverna med individuella insatser för att kunna bryta den negativa spiralen 

och nå gymnasiebehörighet. 

 

Samverkan för minskad skolfrånvaro  

En lyckad skolgång minskar risken för utanförskap, sociala problem och psykisk ohälsa som vuxen. Det är 

därför viktigt att fånga upp elever som har hög frånvaro i tid och sätta in rätt insatser. Långvarig 

skolfrånvaro kan även innebära att eleven har behov som behöver mötas av flera aktörer samtidigt. 

  

– De skolsociala teamen stöttar och hjälper elever med upprepad eller långvarig skolfrånvaro, säger 

Karolina Hellberg, utredare på socialförvaltningen, Stockholms stad. Teamen består både av personal från 

skolan och socialtjänsten, vilket ökar möjligheterna att tillgodose elevernas behov och samordna insatser 

utifrån samma mål. 

 

 

 

 

 

”Hög frånvaro i skolan kan leda till utanförskap, kriminalitet och missbruk” 

 

Pilotprojektet ”samverkan skola och socialtjänst” 

2013 startade "Pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst" (PPSS) i åtta stadsdelsförvaltningar i 

Stockholms stad. Syftet med projektet vara att hitta metoder som stöttar elever med skolfrånvaro och att 

hjälpa dem att bli behöriga till gymnasiet. 

 

När projektet följdes upp 2015 intervjuades 17 elever som berättade att deras frånvaro hade minskat och 

samtliga elever skulle rekommendera insatsen. Vidare ansåg både skolan och socialtjänsten att projektet 

hade en positiv påverkan på samarbetet mellan myndigheterna.  

 

Med erfarenheter från PPSS-projektet startades 2018 sju skolsociala team i Stockholms ytterstadsdelar: 

Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista, Skarpnäck, Skärholmen och Spånga-

Tensta. Syftet med teamen är att minska skolfrånvaron, öka måluppfyllelsen och öka andelen 

gymnasiebehöriga.  

  

Ramverk för skolsociala team 

Finansiering 

Inför varje år söker stadsdelsförvaltningarna pengar från socialförvaltningen för att finansiera de 

skolsociala teamen. För 2019 fördelades 11 800 000 kronor till stadsdelarna. Pengarna används till att 

betala mellan en och tre skolsocionomer per stadsdel. 
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För att öka likställigheten i staden skrevs med utgångspunkt i erfarenheterna från PPSS-projektet ett 

ramverk fram för skolsociala team 2017. Ramverket togs fram i samverkan mellan stadsledningskontor, 

socialförvaltning och utbildningsförvaltningen i Stockholms stad och det beskriver bland annat 

organisationsstruktur samt verksamhetsstruktur och samarbetsstruktur för arbetet med skolsociala team. 

Ramverket poängterar att det är viktigt att skolsociala team är organiserat under BUS (gemensam regional 

överenskommelse mellan kommunerna och Region Stockholm kring barn i behov av särskilt stöd).  Det 

pågår nu en revidering av ramverket. 

 

Organisation – styrande samverkansgrupp 

För det stadsövergripande arbetet med de skolsociala teamen finns en styrande samverkansgrupp som 

träffas cirka fyra gånger per år. I samverkansgruppen sitter grundskoledirektören, grundskoleavdelningens 

stabschef, avdelningschefen för den stadsövergripande avdelningen på socialförvaltningen, enhetschefen 

för Kompetenscenter barn och unga på Socialförvaltningen samt avdelningschefer från fyra stadsdelar och 

grundskolechefer.  

 

– Syftet med den styrande samverkansgruppen är att den ska driva frågor framåt för de skolsociala teamen, 

säger Karolina Hellberg. 

 

Deltagare i skolsociala team  

De skolsociala teamen har en multikompetent sammansättning som vanligtvis består av en skolsocionom 

från socialförvaltningen och personal från elevhälsan, till exempel kurator och/eller specialpedagog.  I vissa 

stadsdelar finns det en skolsocionom stationerad på skolan, medan andra har ”mobila” skolsocionomer 

som jobbar med flera skolor. 

 

Insatser på tre nivåer  

För att öka skolnärvaro och minska skolfrånvaro behövs det insatser på olika nivåer. För de skolsociala 

teamen är det viktigt att jobba på samtliga nivåer.    

 

Nivå 1: Närvarofrämjande insatser riktar sig till alla elever i skolan. Det handlar om att skapa ett bra 

skolklimat där eleverna känner sig trygga, mår bra och trivs i skolan.  

 

Nivå 2: Förebyggande, målinriktade insatser sätts in för elever som har ett riskbeteende eller som tillhör en 

riskgrupp. Det kan exempelvis handla om dåliga skolresultat, svårigheter att koncentrera sig, problem med 

kompisar eller problem hemma. Insatserna på denna nivå kan vara extra stöd och anpassningar för både 

eleven och vårdnadshavarna. 

  

Nivå 3: Insatserna riktas mot elever som har en större problematik med frånvaron. Den här nivån kräver 

ofta en samverkan mellan flera professioner, individuellt anpassade insatser och ett nära samarbete med 

vårdnadshavarna. 
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Arbetsprocess 

Arbetsprocesserna för de olika skolsociala teamen skiljer sig till viss del åt, men består generellt av följande: 

 

Aktualisering och inskrivning 

När en elev ska erbjudas stöd av det skolsociala teamet informeras först föräldrarna och eleven. 

Föräldrarna ska också ge ett skriftligt samtycke till att information delas mellan skolan och socialtjänsten.  

 

Kartläggning  

Under kartläggningen träffar teamet vanligtvis både föräldrarna och eleven för att ta reda på orsaken till 

frånvaron. Första steget är att samla in information om eleven. Det kan handla om pedagogiska 

utredningar, anmälningar om kränkningar till huvudman, föräldrars dokumenterade synpunkter, eventuella 

anmälningar till Skolinspektionen, registrerad skolnärvaro, måluppfyllelse/betyg, dokumenterade 

anpassningar, klagomålshantering eller tidigare socialtjänstutredningar. 

 

Steg 1: Generella 
insatser till alla 
elever

Steg 2: 
Målinriktade 
insatser till elever 
som uppvisar 
riskfaktorer

Steg 3: Intensiva 
insatser till de 
med stor 
problematik

Auktualisering Inskrivning Kartläggning

Planering av insats eller 
hänvisning

Genomförandefas Uppföljning

Vidmakthållande/

booster
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Kartläggningen utgår därefter från följande faktorer: 
 

• Skolrelaterade faktorer: mobbning, socialt klimat, fysisk miljö/arbetsmiljö, behov av stöd och 

anpassning m.m. 

 

• Individrelaterade faktorer: ångestproblematik, neuropsykiatriska funktionshinder och 

depression/nedstämdhet m.m. 

 

• Familjerelaterade faktorer: föräldrars egna erfarenheter av skolan, kommunikation i familjen, 

praktiska möjligheter att stötta sitt barn m.m.  

 

• Ytterligare faktorer kan exempelvis handla om medicinska orsaker. 

 

Planering av insats 

Efter kartläggningen görs en individuell handlingsplan tillsammans med eleven och föräldrarna. 

Kartläggningen kan ibland leda till att det behövs mer omfattande stöd till familjen. I dessa fall görs en 

ansökan eller anmälan till socialtjänstens mottagning. 

 

Genomförandefas 

Under denna fas jobbar teamet tillsammans med eleven och föräldrarna med den individuella 

handlingsplanen. Exempel på insatser i planen är föräldraskapsstöd, individuellt eller i grupp, motiverande 

och stödjande samtal, samordning av insatser, relationsskapande arbete och sociala anpassningar. 

 

 – Insatserna anpassas efter elevens behov och situation, säger Karolina Hellberg. 

 

Uppföljning  

Alla överenskomna insatser följs upp kontinuerligt med eleven och föräldrarna. 

 

Vidmakthållande/booster 

Hur lång tid som en elev erbjuds stöd av ett team varierar i hög grad, vissa får stöd under några månader, 

medan andra kan få stöd över ett år. För en fortsatt positiv utveckling kan ibland en s.k. boosterträff bokas 

in en tid efter avslutat stöd. 

 

”Målet är att alla elever ska ha gymnasiekompetens” 



Artikelserie: 
Exempel på modeller för tidiga samordnade insatser till barn och unga i Stockholms län 

November 2019 
 
 

 

 
19 

 

Hur följs verksamheten upp? 

– Det är generellt svårt att följa utvecklingen av skolfrånvaro i Sverige eftersom frånvaroregistreringen inte 

har varit tillförlitlig, säger Karolina Hellberg. I dag följer stadsdelarna upp verksamheten på olika sätt. I 

Spånga-Tensta används t.ex. ett databaserat verktyg från Socialstyrelsen som kallas SU-pilot för 

uppföljningen. Med verktyget registreras bakgrundsfakta om eleven, vilken typ av problematik eleven har, 

vilka insatser som ges och resultat av dessa. Forskning och utveckling i Stockholms stad (FoU) har dock 

avsatt medel för att under nästa år göra en utvärdering av de skolsociala teamens arbete. Och det kan 

innebära att vi får en tydligare bild av vilka effekter teamens arbete har och vilka framgångsfaktorer som 

ligger bakom. 

 

Nästa steg? 

– Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen ska tillsammans med stadsdels-förvaltningarna revidera 

ramverket för de skolsociala teamen, avslutar Karolina Hellberg. Syftet är att öka likställigheten och 

förbättra samsynen på vad ett skolsocialt team gör, men även att sprida framgångsrika metoder som 

teamen använder.  I mitten av november ska representanter för stadsdelarnas skolsociala team samlas vid 

en workshop och titta på gemensamma arbetsprocesser, arbetsdokument, framgångsfaktorer och 

utmaningar. 

 

Hur följs verksamheten upp? 
 

• Den tvärprofessionella mixen med olika kompetenser innebär möjligheter att välja bland fler 

insatser.   

• Möjligheter att samordna olika typer av insatser för att undvika krockar. 

• Mer omfattande kartläggning av orsaker till frånvaro än vad skolan vanligtvis kan göra. 

• Större fokus på frånvaro, vilket kan innebära att den uppmärksammas tidigare. 

• Ökat stöd till föräldrarna.  

 

 

Exempel på insatser som det skolsociala teamet kan göra: 

• Arbeta relationsskapande med elever, föräldrar, lärare och andra samverkansaktörer.  

• Stötta eleven i olika sårbara situationer under skoldagen, t.ex. finnas med som stöd i matsalen 

eller på raster.  

• Motiverade och stödjande samtal med eleverna.  

• Kontinuerligt föra en dialog med vårdnadshavaren om vad som händer, hur målen uppfylls 

och vad som är nästa steg via telefonsamtal, mejl, SMS eller fysiska möten.  

• Ge stöd till eleven kring studieteknik. 

• Föräldraskapsstöd, individuellt eller i grupp.  

• Social träning – träning på att passa tider, komma upp på morgonen, mat- och sovtider m.m.  

• Stötta eleven att få struktur på sin tillvaro t.ex. genom kalender, SMS-påminnelser, 

veckoscheman, in-check och ut-check och tillsammans med SST planera både för skolarbete, 

fritidsintressen o.s.v. 

• Fysiska och sociala anpassningar i skolmiljön. 

• Anpassning av elevens schema. 
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Målgrupp  

Elever med skolgång i stadsdelsområdet i årskurs 4–9 som har hög frånvaro eller anses ha påtaglig risk för 

ökad frånvaro och låg måluppfyllelse, eventuellt normbrytande beteende samt riskerar att sakna 

behörighet till gymnasiet. 

 

Skolsociala team består av: 

• Skolsocionomer från socialtjänsten.  

• Personal från skolan, t.ex. kurator och/eller specialpedagog. 

 

Kontaktperson 

Karolina Hellberg 

Utredare, Socialförvaltningen 

Kompetenscenter Barn- och Unga 

karolina.hellberg@stockholm.se  

Hög frånvaro i skolan kan leda till utanförskap, kriminalitet och missbruk. För att hjälpa elever 

med hög frånvaro finns i dag sju skolsociala team i Stockholms ytterstadsområden. Teamen 

stöttar eleverna med individuella insatser för att kunna bryta den negativa spiralen och nå 

gymnasiebehörighet. 

 

 
 
  

mailto:karolina.hellberg@stockholm.se
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Barn- och elevhälsan i nära samverkan med förskolan  
 
 

God psykisk hälsa leder till ökat välbefinnande och bättre förutsättningar till lärande.  

Därför är det viktigt att förskolebarn som inte mår bra psykisk får tidig hjälp. I Sigtuna 

kommun samverkar barn- och elevhälsan med förskolorna, trots att det inte är ett krav  

enligt skollagen. 

 

Stöd till förskolebarn 0–6 år  

Forskning visar att tidiga insatser till förskolebarn som mår psykiskt dåligt kan leda till förbättrade 

skolresultat och minskad risk för social utsatthet på sikt. I Sigtuna samarbetar och samverkar barn- och 

elevhälsan med förskolans pedagoger. 

 

 – Vi stödjer barn 0–6 år och deras familjer med tidiga insatser, säger Birgitta Asplund, verksamhetschef, 

barn- och elevhälsoenheten, Sigtuna kommun. Det handlar om att ge alla barn stimulans för lärande och 

att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Barn ska erbjudas en likvärdig förskola med rätt 

förutsättningar till utveckling. Men det handlar även om att erbjuda föräldrar rätt verktyg för att ge en 

trygg uppväxt.    

 

– Vi har bland annat utmaningar med nyanlända föräldrar och barn som bevittnat och utsatts för olika 

trauman, säger Birgitta Asplund. Ofta saknar pedagogerna på förskolan tillräckliga kunskaper för att ta hand 

om sådana frågeställningar/problem. 

 

”Pedagogerna på förskolan får hjälp att ge stöd vid psykisk ohälsa”   

 

Förskoleteamet 

Innan barn- och elevhälsan och förskolan började samverka saknades det en helhetssyn kring insatser till 

förskolebarn i behov av särskilt stöd. Det fanns behov av en verksamhet med en psykolog och 

specialpedagog som arbetade tillsammans med kommunens förskolor.  

 

I dag finns det ett förskoleteam som består av psykologer, specialpedagoger, barn-och elevombudsman 

och samordnare för barn i behov av särskilt stöd. Förskoleteamets insatser är kopplade till förskolans 

läroplan, lärmiljön (den miljö där barnet vistas under dagen) och barnrättsperspektivet.  

 

Teamet tillhör barn- och elevhälsoenheten i Sigtuna kommun och är tillgängligt för samtliga förskolor. 

Uppdraget är att driva och utveckla barn-och elevhälsofrågor och arbeta för en likvärdighet i kommunens 

förskolor. Vidare ska teamet vara ett stöd till förskolorna i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet 

samt bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar barnens lärande, utveckling och hälsa. Huvudmän är 

barn-och ungdomsnämnden och socialnämnden. 
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Arbetsprocess 

När en förskola behöver hjälp av förskoleteamet fyller pedagogerna först i en mall som är förankrad i 

verksamheten. Därefter görs en kartläggning av problemet, bakgrund, händelse m.m. De vanligaste 

besvären är barn som utmanar med sitt beteende, svåra samtal med föräldrar och språklig sårbarhet. Efter 

kartläggningen tar förskoleteamet fram en handlingsplan tillsammans med förskolan, här är även 

förskolerektorn involverad. Mål som sätts i planen kan exempelvis vara: 

 

• Fokus på samspelet – att hjälpa barnet i leken tillsammans med andra. 

• Förändringar i lärmiljön. 

• Minska utbrotten i specifika situationer – lågaffektivt bemötande från personalen (”var lugn och 

möt barnet med lugn”).  

 

Allt i planen dokumenteras, analyseras och följs upp kontinuerligt i samarbete med förskoleteamet och 

förskolan. Sekretessen mellan huvudmännen löses genom att föräldrarna får ge sitt samtycke. 

Förskoleteamet för endast minnesanteckningar som sedan makuleras. Efter att handlingsplanen är 

genomförd görs en verksamhetsberättelse för att säkerställa att allt gjorts korrekt. 

 

”Olika kompetenser jobbar tillsammans med förskolans pedagogiska personal 

för att ge barnen ett ökat välmående” 

 

– Vi är inte den enda elevhälsan som samverkar med förskolan på det här sättet, säger Birgitta Asplund. 

Men det unika är att vi även erbjuder förskolepersonalen kompetenshöjning genom utbildningar och 

föreläsningar. Vi jobbar här strukturerat utifrån läroplanen och barnrättsperspektivet. Utbildningarna är 

anpassade efter förskolans behov och problemställningar. Alla pedagoger på förskolan är med på 

utbildningarna, vilket ger stora fördelar i implementering av kunskap, arbetssätt, stöd och vidmakthållande.  

Vi ökar på så sätt tryggheten hos pedagogerna och det främjar den psykosociala hälsan hos barnen. 

 

Språkutveckling 

Det är viktigt att lära pedagogerna att jobba med språkutveckling och i förskoleteamet finns därför en 

specialpedagog med inriktning på tal och språk.  

– Många barn har språkliga svårigheter som kan skapa problem både på kort och lång sikt. 

Vi utbildar även i alternativ kommunikation. Forskning visar att sådan kommunikation, som t.ex. att ge 

stödtecken samtidigt som man pratar, ökar barns lust, förståelse och nyfikenhet till språk. 

 

”För att alla barn ska kunna delta i verksamheten och få förutsättningar att nå 

målen för utbildningen krävs en miljö med olika möjligheter att uttrycka sig.” 

Finansiering 

Barn och elevhälsans samverkan med förskolan finansieras av skattemedel från den övergripande 

kommunverksamheten. 
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Vad har verksamheten uppnått?  

– Vi ser att typen av ärenden har ändrats. I dag hanterar förskolorna oftast mindre kvalificerade ärenden 

själva, vilket kan bero på att kompetensen har höjts, säger Birgitta Asplund.    

 

Nästa steg 

Under 2018 startade ett utvecklingsarbete ”Samverkan kring barn 0–6 år och deras familjer” mellan 

mödrahälsovården, barnhälsovården, individ- och familjeomsorgsförvaltningen, barn- och 

ungdomsförvaltningen och kommunledningskontoret. 

 

– Arbetet har lett till att vi genomfört tre samverkanskonferenser och startat diskussioner kring hur vi kan 

utveckla vår samverkan, avslutar Birgitta Asplund. Syftet är att medarbetare från både Region Stockholm 

och Sigtuna kommun ska få ökad kunskap om varandras uppdrag och kompetens samt få möjlighet att 

diskutera vad vi tillsammans kan göra mer för barn och föräldrar i vår kommun. 

 

Exempel på framgångsfaktorer: 

• Genomarbetad struktur i samarbetet mellan elevhälsa och förskola. 

• Systematisk uppföljning av insatser. 

• Ökad kompetens och kunskap hos pedagogerna – vilket leder till ökad trygghet och lugn för 

barnen. 

• Ökad samsyn kring lärmiljöers påverkan. 

 

Målgrupp: 

Alla förskolebarn 0–6 år, dock i första hand barn i behov av särskilt stöd. 

 

Kompetens inom elevhälsans förskoleteam: 

• Specialpedagoger 

• Talpedagog 

• Psykolog 

• Samordnare för barn i behov av särskilt stöd  

• Barn-och elevombudsman 

 

Kontaktperson 

Birgitta Asplund 

Verksamhetschef barn- och elevhälsoenheten, Sigtuna kommun 

birgitta.asplund@sigtuna.se  

 

mailto:birgitta.asplund@sigtuna.se
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