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Kartläggning av nulägesbild i länet inom 
området skadligt bruk/beroende- vård och 
insatser för barn och unga   

 

 

 

 
Hej!  

Den regionala samverkans- och stödstrukturen, RSS, inom region Dalarna leder olika 
utvecklingsarbeten i länets kommuner och region. Ett uppdrag vi har just nu är att kartlägga 
nulägesbilden i länet inom området skadligt bruk/beroende- vård och insatser för barn och unga.  

Vår kartläggning innefattar i dagsläget dialoger, djupintervjuer samt studiebesök hos och med 
företrädare för redan befintliga verksamheter, samverkansforum och projekt som helt eller delvis 
riktar sig till målgruppen ovan. Inom ramen för kartläggningen önskar vi också dialog med olika 
brukarföreningar. Syftet är att få en övergripande bild av hur samverkan fungerar och vilka 
insatser/behandlingar som ges till målgruppen idag ur ett regionalt perspektiv. Syftet är också 
att kartlägga vilket kompetensbehov och eventuella ytterligare verksamhets- och samverkans-
former som efterfrågas, alternativt behöver utvecklas, för att bättre kunna möta målgruppens 
behov av samordnad, behovsanpassad och personcentrerad vård och stöd. Kartläggningen 
innefattar även frågor kring hur arbetet med brukarinflytande och delaktighet bedrivs samt om 
det bedrivs något arbete med uppföljning och utvärdering av de insatser och behandlings-
metoder som ges till målgruppen. 

Vi skulle nu vilja få en bild av hur målgruppen barn- och unga och dess nätverk upplever vård 
och stödinsatser och hoppas att ni har möjlighet att träffa oss för ett digitalt möte. Vi tror att även 
du som inte tillhör målgruppen kan ha erfarenheter och/eller vetskap om omhändertagandet av 
barn- och unga, och även du är i så fall varmt välkommen!  
 

Frågeställningar vi skickar med inför mötet som vi gärna vill höra era 
erfarenheter och reflektioner kring: 

 Hur tillgodoses denna målgrupps behov av vård och stödinsatser idag?  
 

 Hur fungerar samverkan mellan olika aktörer idag för målgruppen? 

 

 Samordnad individuell plan, SIP, ska enligt lag användas och erbjudas i ärenden där  

en person har/har behov av kontakt med fler än 1 verksamhet samtidigt inom hälso-  

och sjukvården samt socialtjänsten.  Beskriv dina erfarenheter av hur och när SIP 

används samt hur brukarinflytandet säkerställs i användningen av SIP.  
 

 Hur ser stödet till anhöriga ut idag inom vården och socialtjänsten samt brukarföreningar?  
 

 Vad fungerar bra och vad behöver utvecklas mer när det gäller verksamheter, 

stödinsatser och behandling för målgruppen och anhöriga? 

 

 På vilket sätt upplever du att brukarens/patientens inflytande och delaktighet säkerställs 

i stödinsatser och behandlingen idag?  
 

 Vilka eventuella lokala och/eller regionala mötesforum för brukarinflytande känner du till? 

 

Med vänlig hälsning 

Caroline Mörk & Henrietta Forsman Utvecklingsledare RSS Dalarna 


