Barn med funktionsnedsättning
– samordning av insatser
Socialstyrelsen har tagit fram en modell för hur samordning av insatser till barn med
funktionsnedsättning kan förbättras. Föräldrar och barn ska lättare och via en samlad ingång få tillgång till information om det stöd som samhället erbjuder. Samtidigt
behöver former för gemensam planering stärkas och föräldrar behöver kunna få
praktisk hjälp.

Vem riktar sig stödet till?
Kunskapsstödet riktas till kommuner och landsting. Arbetet med modellens tre delar förutsätter
ett fortsatt arbete och samarbete utifrån lokala och regionala förhållandena. Kunskapsstödet är
riktat till personal på såväl organisatorisk som operativ nivå.

Syftet med stödet
Idag är barnens tillgång till fungerande stöd alltför beroende av föräldrarnas möjligheter och
förmåga att hitta och söka stöd från samhällets olika aktörer. Det kan leda till ojämlik vård och
omsorg. Syftet med kunskapsstödet är att barnen ska få ett bra och jämlikt stöd och att underlätta för föräldrarna.

Samordnad information
Första delen i Socialstyrelsens modell är en samordnad informationstjänst som består av en
webbplats, där det finns samlad information om vilket stöd som finns att få av samhället. Det
ska vara enkelt att hitta vem som gör vad och hur föräldrar kan ansöka om vård,
omsorg och andra insatser. Dessutom ska det finnas en person som kan
hjälpa till att söka fram svar och anpassa informationen utifrån
mottagarens behov.

Foto: Johnér Bildbyrå AB

Gemensam planeringsprocess
Den andra delen avser att stärka de gemensamma planeringsprocesser som behövs kring
barn i komplexa situationer. Organisatoriska framgångsfaktorer och stöd för att förbereda och
genomföra konstruktiva möten presenteras.

Praktiskt stöd av en koordinator
Den tredje delen är ett tillfälligt praktiskt stöd när situationen är eller riskerar att bli ohållbar för
en familj. En koordinator kan hjälpa till att kartlägga, prioritera och samordna familjens behov
av stöd så att vardagen kan fungera.

Var hittar jag stödet?
Kunskapsstödet finns på www.socialstyrelsen.se och www.kunskapsguiden.se
Kunskapsguiden.se är en webbplats med samlad kunskap för dig som arbetar med hälsa, vård
och omsorg. Den är ett samarbete mellan sju myndigheter. På webbplatsen kan du prenumerera på nyheter inom ditt intresseområde.
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