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Samverkansrutin kring svårt sjuka barn och/eller barn i
ytterst svåra livssituationer
Rutinen är aktuell i situationer, när behoven kräver en lösning inom ett par
dagar, i andra situationer hänvisas till rutin för samordning enligt SOSFS
2008:20.
Bakgrund
Det har uppdagats att det finns behov av ytterligare samverkan mellan olika huvudmän i
mycket svåra enskilda ärenden. De ärenden som främst berörs är svårt sjuka barn och deras
familjer avseende samordningen av insatser i Västra länsdelen från olika vårdgivare.
Arbetsgrupp Västra Barn, AVB, har med anledning där tagit initiativ till att upprätta en rutin
som skall underlätta samordningen av insatser inom respektive verksamhets befintliga
resurser och uppdrag.
Målgrupp- definition
Svårt sjuka barn och/eller barn i ytterst svåra livssituationer där ordinarie samverkansformer
bedöms otillräckliga. I dessa fall skall även barnets familjs behov av råd och stöd beaktas.
Rutin
Varje kommun inrättar en grupp med tjänstemän som har mandat att samordna adekvata
insatserna i respektive kommun.
Verksamhetschef för Barn- och Ungdomskliniken, Habiliteringsverksamheten och de privata
vårdcentralerna samt divisionschefen för landstingets vårdcentraler får mandat att initiera
respektive kommuns samordningsgrupp i det enskilda fallet, och vice versa.
Verksamhetschefen har tillgång till en lista med namn och telefonnummer för varje kommun
och kan ringa vem som helst på listan.
Den uppringda tjänstemannen kommer då att kalla samman gruppen i syfte att tillsammans
besluta om hur den enskildes/ familjens behov bäst skall tillgodoses.
Samverkansrutinen fastställs och diarieförs av delegat inom respektive organisation.

Samordningsgrupp inom Flen, Katrineholm och Vingåker
Kommun
Flen
Socialtjänsten
Ola Nordqvist
Avdelningschef Individ- och familjeomsorgen
ola.nordqvist@flen.se
0157 – 19251, 0722451153
Pernilla Krantz
Verksamhetsledare myndighetsgruppen, LLS m.m.
pernilla.krantz@flen.se
0157-192 54, 0766 -10 91 22

Skola- och barnomsorg
Anne-Marie Karlsson
Chef Elevhälsan
anne-marie.karlsson@flen.se
o157-19123, 0702245139
Pernilla Swärd
Samordnande sjuksköterska
pernilla.sward@flen.se
0157-19507, 0702711184

Katrineholm
Skola - Barnomsorg
Leif Ranemo
Rektor Elevhälsan
Leif.ranemo@katrineholm.se
070 663 77 36

Vingåker
Individ- och familjeomsorg
Marion Ståhl, Chef Individ- och familjeomsorgen
Marion.sthal@vingaker.se
Tel: 070-3756873

Barn- och utbildningsförvaltningen
Barbro Pettersson
Chef Elevhälsan
Barbro.pettersson@vingaker.se
Tel: 0151-192 20, 070-321 60 39

Landstinget
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken
Katarina Granroth, Verksamhetschef
katarina.granroth@dll.se
Tel: 076-135 91 47

Habiliteringsverksamheten
Eva-Charlotte Bernthson, Verksamhetschef
eva-charlotte.bernthson@dll.se
Tel: 0155-24 58 04 070-601 16 99

Barn- och ungdomskliniken
Diana Bornstein Welff, Verksamhetschef
Diana.bornsteinwelff@dll.se
Tel: 076-724 61 37

Kvinnokliniken
Christina von Feilitzen, Vårdenhetschef
christina.vonfeilitzen@dll.se
Tel: 070-525 51 29

Primärvård
Aina Nilsson, Divisionschef Primärvård
aina.nilsson@dll.se
Tel: 070- 663 71 01

Vårdcentralen Vingåker
Lena Johansson
Lena.johansson@pvg.dll.se
Tel. 0151-525424, 070-221 80 72

Vår Vårdcentral
Astrid Söderlund, Verksamhetschef
astrid.soderlund@pvg.dll.se

Vårdcentralen Centrum
Carina Fransson
carina.fransson@pvg.dll.se

