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Samverkan mellan Ungdomsmottagningen och Första linjen 
VISIT, Hagfors 

Gäller för: Ungdomsmottagningen och Första linjen VISIT, Hagfors 

Ungdomsmottagningens uppdrag 

På ungdomsmottagningen erbjuds vård, hjälp och stöd till alla ungdomar som vis-

tas i Hagfors kommun. Man kan vända sig till mottagningen i frågor som rör sex-

uell hälsa, som provtagning för sexuellt överförbara infektioner, graviditetstest, 

preventivmedel eller samtal om sexualitet, kärlek, relationer samt livsstilsfrågor. 

Man kan också prata med någon om mobbning eller annat våld och förtryck, 

stress, ensamhet, oro eller om situationen i familjen. Ingen fråga är fel, man blir 

hjälpt till rätt ställe om det finns andra som kan ge bättre stöd. 

På ungdomsmottagningen arbetar barnmorskor, ungdomssjuksköterska, kurator 

och läkare.  

 

VISIT:s uppdrag 

VISIT är en mottagning för personer mellan 0-25 år; barn, ungdomar, unga vuxna 

och deras familjer med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Mottagningen vänder sig 

till boende och studerande i Hagfors kommun. VISIT:s uppgift är att skapa en ef-

fektiv och välfungerande Första linje, råd, stöd och behandling för barn, unga och 

familjer utifrån samverkan mellan allmänmedicin, psykiatrisk öppenvård, skolan 

och socialtjänsten. 

 

På VISIT arbetar psykolog, socionom, specialpedagog och administratör. 

 

Sekretess vid samverkan mellan Ungdomsmottagningen och VISIT  

Samverkan mellan Ungdomsmottagningen och VISIT bygger på att det finns sam-

tycke. Samtycke inhämtas alltid innan kontakt med respektive verksamhet. Sam-

tycke innebär att det blir möjligt att lämna uppgifter mellan verksamheterna. Sak-

nas samtycke gäller sekretess mellan verksamheterna. 
 

Samverkan mellan Ungdomsmottagningen och VISIT  

 Konsultation vid behov. Identifierade ärende efter samtycke, saknas samtycke 

kan ärendet diskuteras avidentifierat. 

 Vid den första kontakt med en ungdom ska alltid kartläggning göras av vilka 

andra verksamheter som ungdomen/unga vuxna har kontakt med. 

 Om ungdomen har kontakt med både VISIT och Ungdomsmottagningen kan 

vid behov en samordnad individuell plan (SIP) upprättas. Av planen ska 

framgå vilket stöd/insatser som respektive verksamhet ansvarar för samt hur 
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samverkan mellan ungdomen, VISIT samt Ungdomsmottagningen ska ske. 

Både Ungdomsmottagningen och VISIT ansvarar för att kontakt tas för ut-

formande av SIP. 

 

Remissförfarande 

Ungdomsmottagningen 

Till ungdomsmottagningen vänder sig ungdomen själv. Ungdomar kan rekom-

menderas ta kontakt med ungdomsmottagningen. Hänvisning/remiss/vårdbegäran 

kan inte skickas till mottagningen. 

VISIT 

VISIT tar inte emot remisser/vårdbegäran på grund av att VISIT har två huvud-

män; Landstinget i Värmland och Hagfors kommun. Klienter kan rekommenderas 

eller hänvisas till mottagningen. Innan rekommendation eller hänvisning till 

VISIT ska alltid konsultation ske med personal på VISIT. 

 

Om klienten bedöms ha en problematik som faller inom ramen för VISIT:s an-

svarsområde kan klienten rekommenderas ta kontakt med VISIT. Detta innebär att 

klienten själv ansvarar för att kontakta VISIT. 

 

Om klienten bedöms ha en problematik som faller inom ramen för VISIT:s an-

svarsområde kan klienten hänvisas till VISIT. Behandlare på ungdomsmottag-

ningen konsulterar personal på VISIT avidentifierat innan skriftlig hänvisning 

skickas. VISIT tar sedan kontakt med klienten. Hänvisning görs på de klienter 

som av olika anledningar önskar hjälp med detta. Mall för hänvisning är framta-

gen. Vid hänvisning av klienter under 18 år ska samtliga vårdnadshavares sam-

tycke inhämtas, innan skriftlig hänvisning till VISIT.  

 

Mötesforum 

 Ungdomsmottagningen och VISIT har samverkansmöten 1 gång/termin för dis-

kussioner kring generella frågor och verksamhetsutveckling.  

 Vid pågående ärenden där samtycke finns om samverkan mellan Ungdomsmot-

tagningen och VISIT görs avstämning och planering vid behov i direktkontakt 

mellan behandlare på VISIT och aktuell behandlare på Ungdomsmottagningen. 

Vid behov ska SIP upprättas. Vid kontakt mellan psykolog/läkare/barnmorska/ 

ungdomssjuksköterska kan messenger i Cosmic användas. Önskas kontakt med 

övrig personal på Ungdomsmottagningen och VISIT får personlig kontakt tas. 

Samverkan i individärenden 

 Kontakt kan tas med personalen på Ungdomsmottagningen eller VISIT. Ung-

domsmottagningen är bemannad måndag och tisdagar. Övriga dagar används 

befintliga kontaktnät. 

 Direktkontakt kan tas med läkaren på ungdomsmottagningen, om etablerad 

kontakt redan finns. 

 Vid behov eller på önskemål från klienten kan personal från respektive verk-

samhet medverka vid besök. 
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Kontaktvägar 

Ungdomsmottagningen, Vårdcentralen Hagfors 

Barnmorska, 0563-476 84 

Kurator, 070-519 29 27  

Distriktsläkare, 0563-476 41 

Ungdomssjuksköterska, 0563-476 82 

 

VISIT, Hagfors 

Socionom, 076-776 55 14 

Specialpedagog, 070-647 02 93 

Psykolog, 0563-476 36 

 

Utarbetad av: Ungdomsmottagningen och VISIT  


