Vardagsnära Insatser i Tydlig Samverkan
(VITS) - gemensam rutin för verksamheter
som ingår lokalt i Nyköping
VITS-gruppens syfte
En VITS-grupp är ett professionellt forum för samverkan där kommun och region finns
representerad. Barn och ungdomar som kan vara i behov av insatser av mer än en
professionell samtidigt, ska erbjudas detta tidigt och i en tydlig samverkan mellan aktörerna.
I VITS-grupperna kan insatserna kring ett barn eller en ungdom tas upp till en gemensam
diskussion, och fördelning av stödinsatser mellan de olika verksamheterna, se vidare under
rubriken Samtycke.
VITS-gruppen är också ett forum för konsultation och kunskapsutbyte för verksamheterna
som ingår.

Gruppernas benämning
Förskole VITS respektive Skol-VITS.

Åldersgrupper
Förskole VITS omfattar barn till och med vårterminen före barnets skolstart.
Skol VITS omfattar barn från och med den hösttermin då barnet börjar grundskola eller
motsvarande till och med den vårtermin då barnet avslutar sin gymnasieutbildning.

Samtycke
Den som vill aktualisera ett ärende för diskussion i en VITS-grupp ska i förväg ha fått
vårdnadshavarnas samtycke till detta. Barnets samtycke ska också inhämtas, utifrån ålder
och mognad.
Den som lyfter frågan i en VITS-grupp återkopplar också till vårdnadshavare.
Behovet av en SIP kan uppmärksammas och initieras under ett vits-möte.

Verksamheter och representanter i VITS-grupperna
Samtliga verksamheter utser lokalt fasta, namngivna representanter inom valfri profession.
Ordförande i en VITS-grupp är den person som representerar Utbildning, om inget annat
bestäms lokalt. Ordförande har till uppgift att bjuda in till mötet och att bestämma var mötet
ska äga rum.
Förskole VITS, följande verksamheter ska finnas representerade:
Verksamhet
Rektor i skola eller
förskola
Barnhälsovård
BUP
Habilitering
Barn- och elevhälsan
Socialtjänst

Skol VITS, följande verksamheter ska finnas representerade:
Verksamhet
Barn- och elevhälsa
BUP
Habilitering
Socialtjänst
Vid behov kan ytterligare personer bjudas in till respektive VITS-grupp.
Ordförande i Förskole VITS och skol VITS är representant för Central Barn- och elevhälsa i
Nyköping.
Vid behov finns logoped från logopedmottagningen med på VITS-förskola.

Möten per termin
Respektive VITS-grupp bestämmer utifrån lokalt behov hur många möten som ska äga rum.
Möten bokas i samråd med deltagarna per termin.
Skol VITS träffas 4 - 5 gånger per termin, möten äger rum på onsdagar kl.13.00-14.15, Lokal
och datum bokas terminsvis.
Förskole VITS träffas två gånger per termin i anslutning till skol-VITS. Mötet äger rum
kl.14.15 – 15.30. Vid dessa tillfällen. En gemensam kaffepaus mellan mötena.
Utvärdering av VITS-gruppens arbete görs vid det sista mötet varje termin.

Anmälningar till VITS-gruppen
Anmälningar ska göras till VITS-representant för de olika verksamheterna.
Ärenden skickas till samtliga deltagare via mail, använd lösenordsskyddad blankett.
Ärenden ska vara utskickade senast en vecka innan mötet.

Digitalt möte
Samtliga möten erbjuds i säkert virtuellt mötesrum som ägs av Habiliteringsmottagningen.

Instruktion för virtuellt mötesrum VITS
Instruktion för virtuellt mötesrum VITS

