
Redovisningar pilotområdena 
2018

Elevhälsobaserad modell för tidiga insatser för psykisk hälsa

Kommun och landsting:
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Utgångspunkterna för utvecklingsprojektet
- barnets behov

• Stärka det främjande och förebyggande arbetet med stöd av andra 
utvecklingsprojekt på UPH – tex metodstöd för elevhälsan, 
evidensbaserade program (Skolmodellen PALS, PAX, YAM..)

• Att ge barn och ungdomar möjlighet till tidigt stöd och hjälp för 
psykisk hälsa på ”deras arena” (förebyggande och tidiga insatser)

• Ge barn och ungdomar möjlighet att vid behov själva söka hjälp 
(likvärdigt – minska ojämlikheter i hälsa)

• Inte psykiatrisera livsproblem eller livsutmaningar (helhetssyn och rätt 
kompetens)

2018-12-11



Presentationer praktiska test
10.25-12.05

• 10.25-10.35 Ulricehamn (Skolmodellen PALS)

• 10.35-10.45 Klippan (arbetssätt förskola, BVC och Soc)

• 10.55-11.05 Hässleholm (2 generella interventioner)

• 11.05-11.15 Töreboda (2 aktiviteter)

• 11.25-11.35 Järfälla (generell intervention)

• 11.35-11.45 Sjöbo (praktiskt test)

• 13-13.10 Karlskrona (praktiska test)

• 13.10-13.20 Bjuv (praktiska test)

• 13.30-13.40 Malmö (praktiskt test)

• 13.40-13.50 Mariestad (praktiskt test)



PALS –

Ett samarbetsprojekt mellan 

Västra Götalands region 

och

Ulricehamns kommun.

http://kommunity2.samkom.se/
http://kommunity2.samkom.se/


PALS
P Positiv 

A Atferd= Beteende

L Läringsmiljö= Inlärningsmiljön

S Samhandling = Samarbete mellan personal och elever

http://kommunity2.samkom.se/
http://kommunity2.samkom.se/






Definition av beteendeproblem

•Beteenden som hindrar lärande och undervisning

•Utagerande beteende, fysiskt och verbalt

•Antisocialt beteende
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ELEVHÄLSOBASERAD MODELL FÖR 
TIDIGA INSATSER FÖR PSYKISK HÄLSA

Klippans kommun, Region Skåne och Capio

Presentatörer: Lars Boije, projektledare

Marie Krizsan, processledare

Annelie Persson-Dahlberg, 

verksamhetschef förskola



FÖRSKOLORNA HEDEN, 
VÄRDSHUSET OCH 
ANTILOPEN• Förskola Heden, 50 barn inskrivna

• Förskola Värdshuset,  57 barn inskrivna

• Antilopens förskola, 130 barn inskrivna

Ökad samverkan

• Informationsträffar vår- och hösttermin, 

samverkan förskola och socialförvaltning. 

• Gemensamt hembesök vid 8 månaders-

kontrollen, samverkan BVC och förskola.

• Specialpedagogerna på Familjens hus var månad

• Specialpedagogerna på Capio´s babycaféer

• Fundering kring införande av elevhälsomöten



Förutom råd och stöd vid tidiga tecken/risk för psykisk 

ohälsa arbetar skolgruppen med:

 Lathund med information om 

 Verksamheternas organisation

 Arbetsgång

 Stöd inom skola/förskola, socialtjänst, kultur och 

fritid, BVC, Första linjen

 Förutsättningar för stöd

 Kontaktuppgifter

 Var man kan söka bidrag

 Var  man kan hämta gratis kläder mm. 

 Gemensam introduktion för nyanställda

 Arbetssätt för att använda samlad kunskap från 

överlämningar/screeningar/tester/närvaro, för att försöka 

se tidiga tecken på psykisk ohälsa



 15-16 november deltog delar av styrgruppen, personal från arbetsgruppen skola och personal 

från Ventilen (central resurs kring förebyggande arbete i grundskolan) vid konferensen 

”Psykisk hälsa i skolan – förebyggande, hälsofrämjande och stärkande insatser för 

lärande och hälsa”, i Stockholm. Personalen hade professionerna verksamhetschef, 

enhetschef, pedagog, speciallärare, skolsköterska, kurator, assistent, utredande 

socialsekreterare och öppenvårdspersonal. 

 Ett ytterligare resultat av projektet är en föreläsning om psykisk ohälsa av MIND. 

Mind är en oberoende ideell förening med uppgift att främja psykisk hälsa. Görs bland annat 

via seminarier, konferenser, utbildningar, via Föräldralinjen, MIND forum och 

självmordslinjen. 

Föreläsningar kommer att genomföras vid 4 tillfällen 7-8 januari 2019 och erbjuds till 

personal som på olika sätt träffar barn och ungdomar och deras föräldrar. Förutom projektets 

deltagare är bland annat all personal på förskolor och skolor, Socialförvaltning IFO, Kultur 

och fritid, personal på vårdcentralerna Region Skåne och Capio, polis och Familjens hus 

inbjudna. Allt för att börja skapa en gemensam grund och medvetenhet om psykisk 

ohälsa/hälsa på bred basis. 



LÄRDOMAR 

• Vikten av att ge arbetsgrupperna tid att förstå 

varandras verksamheter och förutsättningar.

• Vikten av ansvaret för att driva arbetet framåt 

både inom arbetsgrupperna men också i 

samarbetet med förskolor och skolor

• Lätt att fokus hamnar på reaktiva insatser.



Elevhälsobaserad första linje för psykisk hälsa-

Förstudie till ”Hässleholmsmodellen”

Underlag som tydliggör behov: Skolenkät till alla elever (ca 400), 

skolsköterskans hälsoenkät (f-kl, åk4, åk7), frånvarostatistik, 

orosanmälningar, remisser till BUP, kränkningsanmälningar mm.

Samtal med alla 

åk 7 elever

7-8 

individer

Förebyggande och hälsofrämjande på 

grupp- och organisationsnivå istället för 

individnivå 

Personal – Elev – Föräldrar

Nej till insats på 

individnivå. 

Elevhälsans uppdrag 

är att främst vara 

förebyggande och 

hälsofrämjande 

(skollag 2 kap. 25§)  

Vad vill vi uppnå? 

Hur uppnår vi det?



Delmål 1
Eleverna ska känna sådant förtroende för vuxna i skolan att de 

kommer självmant och berättar om sådant de upplever som problem 

eller sådant som oroar dem.

Övergripande mål

Bättre mående för eleverna på Linnéskolan

Delmål 2
De vuxna på skolan ska ha en ökad kompetens kring relationell 

pedagogik.

Delmål 3
Förbättra det sociala klimatet på Linnéskolan.



Elevspåret Föräldraspåret

Genomförda och planerade aktiviteter

Projekt 

självkänsla i 

årskurs 5 och 7 

tillsammans med 

BUS

Åk 9 
planeras just nu

Föräldramöte i 

januari 

tillsammans med 

BUS och Första 

linjen kring 

”Unga och 

skärmar”

Avdramatisera 

kontakter genom 

att bjuda in BUS 

till elevmöten

Referensgrupp
Stående punkt på EHT

?

?

Personalspåret

Referensgrupp 
Stående punkt på EHT

Referensgrupp Stående 

punkt på EHT

BUS och Första 

linjens verksam-

hetspresentation för 

all personal

Aktivt ledarskap i 

skolan - ALIS

Workshop med BUS 

och Första linjen för 

åk F-3 

Föreläsning för all 

personal kring  

relationell pedagogik 



• då elever känner förtroende för, och tillit till skolans 
personal

• då personal är väl förtrogna med vilka redskap de har för att 
möta det eleverna delger dem

• då kontakter med externa aktörer blivit avdramatiserade

• då skolan har effektiva metoder för att få syn på tendenser i 
klasser/årskurser och systematiskt utvärderar sina egna 
insatser

• då skolan har väl valda och inarbetade elevhälsorutiner

Det leder till fler tidiga insatser…



Detta arbete genererar nya perspektiv och insikter i vilket arbete 

som bedrivs i respektive verksamhet och det leder i sin tur till 

bättre förutsättningar att nå ökad psykisk hälsa hos eleverna på 

Linnéskolan (i Hässleholms kommun). 

OM! Hela skolan fokuserar förebyggande och hälsofrämjande 

arbete tillsammans med de externa aktörer där kommunen har ett 

sedan länge etablerat samarbete. 

MEN! Vi behöver ha tålamod och uthållighet. Det tar tid att 

bygga relationer och nå en samsyn kring frågor. 

Framtiden



Styrgruppen Nära Vård 
och Stöd

Töreboda





JÄRFÄLLA KOMMUN



KONKRETA INSATSER

2018-12-11 JÄRFÄLLA KOMMUN 27

• Samverkansplattformar

• Beslut om ”baseline”-insats
• Föräldrar

• Utbildningsinsatser

• Barn/unga

• YAM



SAMVERKANSPLATTFORMAR

2018-12-11 JÄRFÄLLA KOMMUN 28

• Styrgrupp och arbetsgrupp har möjliggjort tydligare led mellan/inom 
kommun och landsting

• Framför allt inom kommunens olika tvärproffesionella delar

• Projektgrupp har medfört bättre samverkan inom elevhälsan
• Mellan medicinsk och icke medicinsk elevhälsoinsats



2018-12-11 JÄRFÄLLA KOMMUN 29



FORTSATTA SVÅRIGHETER

2018-12-11 JÄRFÄLLA KOMMUN 30

• Landstinget fortsatt långt ifrån kommunen
• Ingen BUMM lokalt

• Inget BUP lokalt (kommande 3 åren)

• Ingen vårdcentral med tilläggsavtal för första linjen

• Vårdcentraler finns, möjligheten till behandling av lättare psykisk ohälsa finns inte

• Svårigheter med samordning av yrkesgrupper/kompetens inom JBE
• Spretigt vilket stöd en kan få beroende på skola – brist på baseline



Praktiska test hösten 2018

Elevhälsobaserad modell för tidiga insatser för psykisk hälsa

Kommun och landsting: Sjöbo och Region Skåne

Presentatörer: Jarkko Bäckwall och Jeanette Horst



Tillgänglighet

På vilket sätt togs en första kontakt och av vem, utifrån någon form av 
indikation/behov? 

Vi har vid tre tillfällen träffat elever/patienter. Skolpersonal (mentor) 
har initialt bedömt att barnen behöver stöd/hjälp. Hög frånvaro, oro 
och ängslighet har varit orsaken till att kontakt tagits.   



Första kontakten

Vad gjordes vid den första kontakten och av vem?

• Fall 1 och 2: Berörd personal 
från projektet samtalade med 
föräldrar. Föräldrar hade 
signalerat till skolan att barnet 
inte vill gå dit. 

• Fall 3: Skolsköterska samt Första 
Linjen samtalade med förälder 
om barnets oro och ängslighet. 

Togs nya kontakter efter första besöket och 
vilka kontakter togs i så fall?

• Två av fallen har lett till öppnade 
patientärende på Första Linjen. 

• Det tredje avslutades. Kände sig 
bekräftad av ”mötets form”. 
Skolan vidtog nödvändiga 
åtgärder. 



Bedömning/kartläggning

Vem gjorde bedömning/kartläggning

• I samtliga fall gjordes det en 
kvalitativ bedömning vid 
samtalet. Föräldern ”gavs rätten” 
att avgöra vilket stöd hen ville ha 
efter samtalet. Alla familjer blev 
erbjudna ytterligare stöd. 

Kartläggningsinstrument? Bedömningsformulär?

• Kvalitativa skattningar! Både 
innan och efter samtalet

• Frågorna ställdes: På vilket sätt 
kan vi vara till hjälp, och har vi 
pratat om rätt saker..? Man 
kommer en bra bit på vägen…  
genom att ställa dem!



Tidig insats

Vem, vilka beslutade om tidig insats? 
Vem gav tidig insats?

• Berörd personal från projektet 
identifierar barnet. Detta lyfts 
sedan upp till ett elevforum. 

• Berörd personal från projektet, 
och det kan, det har och det 
kommer att se olika ut beroende 
på beskriven problematik. 

Vilken insats gavs? Vid hur många tillfällen 
och under hur lång tid?

• Två av ärendena har följts upp av 
Första Linjen med ytterligare 
familjesamtal.



Uppföljning

På vilket sätt gjordes 
uppföljning/utvärdering av insatsen och av 
vem? Blev barnet och familjen hjälpt?

• Det är för tidigt att ha en tydlig 
uppfattning i frågan. Det är för 
tidigt i processen.

Blev barnet och familjen hjälpt?

Hur går ni vidare? Görs något ytterligare?

• En familj uttryckte att samtalets 
form var bra. Detta då berörd 
skolpersonal närvarade. Familjen 
uttryckte efteråt att det varit 
hjälpsamt att få hjälp att samtala 
med berörd skolpersonal. 
Personal.  



Kort reflektion 
Lärdomar

• Projektet är flerdimensionellt. Många aktörer vill samma sak.

• Barnen på skolan har arbetat både i grupp och enskilt med olika 
teman avseende stress och oro. 

• Föräldrar har erbjudits föreläsningar om oro. Viktigt att förstå 
mekanismerna bakom undvikandebeteende.

• Lärarna har blivit engagerade på olika nivåer. Lärarnas medvetenhet 
har ökats (?) i hur de på ett bättre sätt kan möta och bemöta 
stressade och ledsna barn. 



Elevhälsobaserad första 
linje för psykisk hälsa

Elevhälsan-socialtjänsten-första linjen



Tillgänglighet

På vilket sätt togs en första kontakt och av vem, utifrån 
någon form av indikation/behov? 

- EHT på skolan har genom flera forum (EHT-möten, årskursforum, 
samtal med pedagoger) identifierat elever som skulle kunna vara i 
behov av den elevhälsobaserade modellen. 

- Det har även funnits möjlighet för socialtjänsten och första linjen att 
identifiera barn/ungdomar.



Första kontakten

Vad gjordes vid den första kontakten och av vem? Togs nya kontakter 
efter första besöket och vilka kontakter togs i så fall?

- Första kontakten har handlat om att kontakta elev och 
vårdnadshavare för att berätta om modellen och inhämta samtycke.

- Inga andra kontakter har tagits.



Bedömning/kartläggning
Vem gjorde bedömning/kartläggning? Kartläggningsinstrument? 
Bedömningsformulär?

- Efter att en beskrivning av elevens situation gjorts i teamet har teamet 
gemensamt gjort en bedömning kring elevens behov och huruvida eleven är 
aktuell för denna typ av insats. På så sätt har tvärprofessionella diskussioner 
kunnat föras.

- Inga bedömningsformulär eller kartläggningsinstrument har använts. 
Elevens egna tankar och önskemål har fått styra hur modellen har utformats 
för just den individen. Bakgrund till detta är elevernas röster i 
fokusgruppsintervjuer som genomförts innan vi startade.



Tidig insats

Vem, vilka beslutade om tidig insats? Vem gav tidig insats?

- Efter att teamet identifierat att eleven har behov av modellen har ett 
gemensamt beslut fattats att påbörja insatsen/insatserna.

-I vårt fall har eleven haft en kontakt med både elevhälsa och 
socialtjänst. Första linjen har kopplats på och insatsen har getts av 
samtliga verksamheter. 



Tidig insats

Vilken insats gavs? Vid hur många tillfällen och under hur lång 
tid?

• Familjebehandling (hela familjen)

• Kontakt med skolsköterskan

• Psykoedukativa samt stödjande samtal (elev) 

I dagsläget pågår insatsen fortfarande.



Uppföljning

På vilket sätt gjordes uppföljning/utvärdering av insatsen och av 
vem? Blev barnet och familjen hjälpt?

- Återkopplingsmöten, där samtliga verksamheter träffas och följer upp 
insatsen. 

- Utvärderingen kommer att göras digitalt av både elev och vårdnadshavare. 
Följande frågor ställs: Har samtalen hjälpt? Har vi pratat om rätt saker? Hur har det varit 
att träffas på skolan? Vad kunde vi gjort annorlunda? Övriga kommentarer?



Uppföljning

Blev barnet och familjen hjälpt? Hur går ni vidare? Görs 

något ytterligare?

- Insatsen kommer att fortsätta så länge det bedöms att eleven 
har behov av den. Relevant information kommer att delges 
elevens lärare.



Kort reflektion 
Lärdomar

• Vikten av det initialt behövdes klar och tydlig information från styrgruppen kring 
resurser och förutsättningar. 

• Svårigheten att hitta elever, trots att vi vet att elevunderlag finns. Vi lyfte 
fallgropen som handlar om hur vi gör bedömningar kring om eleven har behov av 
insatsen, där vi såg vikten av att representanter från samtliga verksamheter finns 
med för att inte missa något (som att en elev är aktuell på BUP). 

• Behovet av att det måste finnas ett flöde i insatserna, vilket för vår del innebär att 
första linjen inte får ses som en slutstation utan att relevant information förmedlas 
till de som är berörda. Vi får inte glömma pedagogernas roll i elevens situation.

• Behovet av att öka kunskapen kring psykisk hälsa och psykisk ohälsa hos 
skolpersonal (särskilt pedagoger). Dels i syfte att de ska kunna lyssna och hålla 
ut i relationen till elever som söker dem men även för att nå fler elever än vad 
projektet kunnat göra.



Praktiska test hösten 2018

Elevhälsobaserad modell för tidiga insatser för psykisk hälsa

Kommun och landsting: Karlskrona

Presentatörer: Ann-Louise Strömberg



Tillgänglighet

På vilket sätt togs en första kontakt och av vem, utifrån någon form av 
indikation/behov? 

- Mentor anmäler till EHT efter kartläggning 

-EHT tittar på kartläggningen och ser då pedagogiska och sociala 
aspekter

-EHM där samtycke ges, SDQ genomförs

-EHT lyfter den sociala biten till Första Linjens arbetsgrupp



Första kontakten

Vad gjordes vid den första kontakten och av vem?

• Rektor tar upp fallet i 
arbetsgruppen

• I arbetsgruppen finns 
representanter för familjestöd, 
mottagningsenheten, 
psykiatrisköterska, skolpsykolog, 
kurator och rektor

• I arbetsgruppen gjordes en 
arbetsplan 

Togs nya kontakter efter första besöket och 
vilka kontakter togs i så fall?

• Familjestöd träffade familjen

• Psykiatrisköterska bokade besök



Bedömning/kartläggning

Vem gjorde bedömning/kartläggning

• Pedagoger på skolan 

Kartläggningsinstrument? Bedömningsformulär?

• Skolverkets kartläggning 
”Utredning av elevs behov av 
särskilt stöd”

• Checklista för personal

• SDQ



Tidig insats

Vem, vilka beslutade om tidig insats? 
Vem gav tidig insats?

• Beslut och arbetsplan 
beslutades i arbetsgruppen

Vilken insats gavs? Vid hur många tillfällen 
och under hur lång tid?

• Skolans åtgärder för särskilt stöd

• Familjestöd träffade familjen

• Psykiatrisköterska bokade besök



Uppföljning

På vilket sätt gjordes 
uppföljning/utvärdering av insatsen och av 
vem? Blev barnet och familjen hjälpt?

• Uppföljning i arbetsgruppen, 
arbetet följdes efter 
arbetsplanen

Blev barnet och familjen hjälpt?

Hur går ni vidare? Görs något ytterligare?

• Familjen upplever att de fått 
stöd av familjestöd.

• Besöken hos psykiatrisköterskan 
fortgår

• Sammantagna insatser för 
eleverna har fördelats till 
adekvata åtgärder, skolans 
åtgärder mot det pedagogiska



Kort reflektion 
Lärdomar

• En förutsättning är att det finns en kartläggning med frågor som kan 
belysa fallet från alla de infallsvinklar som arbetsgruppen kan arbeta 
utifrån. 

• En tydlighet vilka fall som det redan arbetas med i någon verksamhet

En tydlighet om det är fall där samtycke finns

• En stor vinst i att göra upp en arbetsplan



Praktiska test hösten 2018

Elevhälsobaserad modell för tidiga insatser för psykisk hälsa

Kommun och landsting: Malmö Stad/Region Skåne

Presentatörer: Elisabeth Polizoni med flera



Tillgänglighet

På vilket sätt togs en första kontakt och av vem, utifrån någon form av 
indikation/behov? 

• I arbetet med EHBM i Malmö är förslaget på modell att en 
representant från socialtjänst och en representant från Första linjen 
ska medverka på skolans EHT. 

• Till detta EHT bjuds då även en klasslärare in från årskurs 4 för att 
kunna lyfta bekymmer kring elever i ett tidigt skede.

• Oktober - Informationsmöte om EHBM till EHT och start av planering 
för gemensamma EHT. 



Första kontakten

Vad gjordes vid den första kontakten och av vem?

● November - Två 
representanter från EHBM och 
en klasslärare har medverkat 
på ett EHT.

● Bekymmer kring två barn lyftes 
för bedömning på EHT. 

Togs nya kontakter efter första besöket och 
vilka kontakter togs i så fall?

• Barn 1: Vidare kontakt med BUP 
och inplanerat  möte mellan 
föräldrar och skolpersonal. 

• Barn 2: Inga nya kontakter togs. 



Bedömning/kartläggning

Vem gjorde bedömning/kartläggning

• Barn 1: Utredningar sedan 
tidigare gjorda av BUP och skola. 

• Barn 2: Bedömning gjordes att 
ytterligare kartläggning ska göras 
av klasslärare.

Kartläggningsinstrument? Bedömningsformulär?



Tidig insats

Vem, vilka beslutade om tidig insats? 
Vem gav tidig insats?

• Biträdande rektor beslutade om 
de fortsatta kontakterna. 

Vilken insats gavs? Vid hur många tillfällen 
och under hur lång tid?

• Barn 1: Vid nästa EHT tas beslut 
om eventuell insats. 

• Barn 2: Invänta utvärdering av 
skolans insats. 



Uppföljning

På vilket sätt gjordes 
uppföljning/utvärdering av insatsen och 
av vem? Blev barnet och familjen hjälpt?

Blev barnet och familjen hjälpt?

Hur går ni vidare? Görs något ytterligare?



Kort reflektion 
Lärdomar

Hinder:
• Skolpersonalens möjligheter att hitta rätt nivå på ärendets problematik. 
• Skolans förväntningar på att BUP specialistvård skulle vara en del av EHBM. 
• Förutsättningarna för aktiv samverkan har varit begränsad. 
• Personalbyte inom EHBM. 
Möjligheter:
• Medverka på EHT och i ett tidigare skede konsultera och informera 

skolpersonalen om olika former av insatser hos både Första linjen och 
socialtjänsten. 

• Kompetensutbyte mellan de professionella. 
• Smidigare väg in både till Första linjen och socialtjänsten för familjerna. 



Praktiska test hösten 2018

Elevhälsobaserad modell för tidiga insatser för psykisk hälsa

Kommun och landsting: Mariestads kommun och Västra Götalandsregionen

Presentatörer: Stina Wallqvist, rektor, och Sara Larsson, koordinator



Tillgänglighet

På vilket sätt togs en första kontakt och av vem, utifrån någon form av 
indikation/behov? 

Läraren uppmärksammade att barnet ofta hamnade i konflikt och 
uttryckte att barnet inte mådde bra. Konsultation med arbetslaget. 
Kontakt med vårdnadshavare. 

Läraren bokade en tid på EHT utifrån elevens mående. 



Bedömning/kartläggning

Vem gjorde bedömning/kartläggning

• Skolan 

• Kurator på vårdcentral

Kartläggningsinstrument? Bedömningsformulär?

• pedagogisk och skolsocial 
kartläggning 

• SDQ (förklaring)

• Känslobarometer (glädje, sorg, 
ilska, rädsla/oro)

• Nätverkskarta

• Livslinje



Tidig insats

Vem, vilka beslutade om tidig insats? 
Vem gav tidig insats?

• Samtal på Närhälsan med 
kurator

• Närhälsan återkopplar till skolan 
och lotsar vidare till 
familjebehandling. 

Vilken insats gavs? Vid hur många tillfällen 
och under hur lång tid?

• Tre samtal på Närhälsan (under 
en månad) + ett inbokat 
uppföljningssamtal. 

• Skolan arbetar utifrån vad som 
framkom i samtalen på 
Närhälsan. 

• Familjebehandling pågår



Uppföljning

På vilket sätt gjordes 
uppföljning/utvärdering av insatsen och av 
vem? Blev barnet och familjen hjälpt?

• Arbete pågår

• Uppföljningssamtal är inbokad 
både på Närhälsan och skolan. 

Blev barnet och familjen hjälpt?

Hur går ni vidare? Görs något ytterligare?



Kort reflektion 
Lärdomar

• Bra med konkret hjälp att boka tid

• Återkoppling till skolan från Närhälsan positivt för både skolpersonal och 
barnet. 

• Goda kontakter hjälper till att fånga upp frågor, tex om möten avbokas. 

• Bra att det går att få mötestid snabbt på Närhälsan. 

• Om någon akut situation uppstår är det bra att ha upparbetade 
kontaktvägar.

• Anpassa samtalstider på Närhälsan så det inte blir för sent för barnet.

• Fortsätta arbeta med andra aktörer, tex privata vårdcentraler.  

• Listning för patienter på vårdcentralen kan vara en begränsning.


