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http://www.skl.se/


Motala 

Östergötlands sjöstad 

     År 2013 

     Antal invånare  42 187 

     i tätorten        ca  30 000 

     0 -18 år     8265 

     0 - 24 år     3666 

 

     Landstingets västra länsdel 
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Syfte 

   Att skapa en modell som visar hur 

barn/ungdomar och deras vårdnadshavare 

utifrån individuella behov guidas till den vård 

och behandling barnet/ungdomen behöver 
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Hur har arbetet organiserats? 

• Två personer med vardera 25 % tjänst 

• Fortlöpande återkoppling och synpunkter från 

Psynkprojektets lokala ”kansli” 

• Styr- och Ledningsgrupp Psynk  

• Fokusgrupper med berörd personal 

• Information från befintliga arbetsgrupper inom 

Psynkprojektet 

• Dialog med och rapport till SKL 

 
4 



Hur har vi arbetat? 

• En grov handlingsplan för arbetet på varje 

trappsteg, som kontinuerligt reviderats 

– Definition av begreppet 

– Vad behöver vi veta om hur det fungerar? 

– Hur gör vi detta? 

– Vem är ansvarig för arbetet? 

– Tidsplan 
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Reflektioner under arbetet 

• Vad är viktigt för barn, ungdomar och föräldrar 

att veta? 

• Hur för vi bäst ut den informationen?  

• Vilka kan hjälpa till att UPPTÄCKA dem, som är 

i behov av råd och stöd? 

• Vilken kunskap bör de få? 

• Vad är viktigt för de professionella att veta? 

• Hur förmedlar vi detta? 
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När det är klart ska vi ha…. 

• ..en bra och lättillgänglig information om olika problem 

och vart man vänder sig såväl på webben som i 

pappersform. 

• ..få extra broschyrer, de ska vara aktuella, enhetliga och 

vara listade på webben 

• ..information som har kvalitetssäkrats av ”testgrupper” 

• De som arbetar med barn och ungdomar i olika 

basverksamheter, och kan upptäcka dem som behöver 

stöd, ska ha god kunskap om den webbinformation som 

finns för att kunna hjälpa dem till en kontakt. 

 

7 



8 



9 sagamotala.se 

http://sagamotala.se/


När det är klart ska……(forts) 

• ..alla professionella veta vad man gör som 

vägvisare och stafettpinne. Det ska finnas tydlig 

information om alla verksamheters uppdrag och 

ansvar 

• ..en gemensam rutin för Samordnad Individuell 

Plan finnas lättillgänglig på webben. 

• Det ska finnas funktioner utöver alla befintliga 

verksamheter, som bistår barn, unga och 

föräldrar att hålla ihop såväl sina olika kontakter 

som sin dagliga tillvaro. 
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”Vår” Psynktrappa 

• Hjälpmedel för professionella 

– Samla kunskap om verksamheter, arbetssätt mm 

– Beskriva hur vi ska möta och bemöta barn, unga och 

föräldrar 

– Länka till rutiner, blanketter mm som behövs i olika 

skeden dvs ”på olika trappsteg” 

• Det översta trappsteget - Samordningsstöd 
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Nytta och svårigheter 

• En tankemodell, som ger en god struktur 

• Svårt tills vi bestämde att trappformationen 

skulle vara för de professionella 

• Har bidragit till att vi har förslag till nya funktioner 

och omstruktureringar av verksamhet 

• Samarbetet mellan olika vårdgivare har gynnats 

utifrån en gemensam arbetsuppgift. 
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Nästa steg………. 

• Skriva en rapport 

• Skapa den digitala Psynktrappan med 

länkar och rutiner 

– Handlingsplaner utifrån varje trappsteg 

– Göra en kommunikationsplan för de olika 

delarna. 

• Hur följer vi upp? 
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