
SKOTTLAND VISAR VÄGEN

Getting it right for every child 
(GIRFEC)

skotsk, nationell, modell som används för att ge bättre möjligheter och 
stödja välmående för barn och ungdomar. 



SKOTTLANDSMODELLEN
Hur det hela började

• 1997….. KONSTATERADES

Många barn:

 hade tidigt svåra levnadsomständigheter

 riskerade bristande omsorg och att fara illa

• Systemfel: 

 avseende informationsöverföring 

 utredningar 

 resurstilldelning 

 översikt av processer 

 barn och familjer får berätta sin “historia” om och om igen

 praktiker drunknar i pappersarbete - byråkratiska processer

 vissa familjer är exkluderade från serviceinsatser



Detta kom man fram till…..

“Vi  behöver ett nytt partnerskap…… 

ett  nätverk med samverkande 
verksamheter och i en utsträckning som 

vi inte tidigare lyckats skapa



BARN BEHÖVER 

• Känna trygghet • Safe

• Vara hälsosamma • Healthy

• Prestera efter förmåga • Achieving  

• Fostran • Nurtured 

• Vara aktiva • Active

• Vara respekterade • Respected

• Känna ansvarig • Responsible

• Bli inkluderade • Included



De professionellas uppgift är att

• Hjälpa barnet till  full förmåga

• Erbjuda ett integrerat system

• Ta ansvar och agera tidigt 

• Erbjuda ALLA barn en särskild kontaktperson * named person 

• Erbjuda ALLA barn i behov av särskilt stöd ett sammanhållet stöd 
genom en utsedd professionell *lead professional



Viktigt för professionen att tänka på .. 

• Sätta barnet/ungdomen i centrum

• Stödet till barnet går bortom egen tjänst

• Erbjuda ett integrerat system 

• Professionella som delar samma vision

• Upprätthålla lämplig sekretess



Viktigt för professionen att tänka på ..  forts

• Skapa en modell för samarbetet/samverkan

• En tydlig väg genom serviceprocessen 

• Gemensamt språk

• Engagera och “bekrafta” barnet och familjen 

• Relevant och proportionerlig  information mellan proffessionerna 

• Tydlig roll för “Named person” och “lead professional”  

• Ramverk för journalföring/utredning som påbörjas och byggs på från

födseln

• Stöd och service grundas på utredning, analys och bedömning 

• Mindre byråkrati och färre möten 

• En gemensam utvecklingsplan per barn


