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Familjesamverkansteam i Norra Örebro län 

Hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst ska enligt lag samverka. Samverkan sker och 
fungerar många gånger väl. Men i vissa ärenden är det svårare att samverka i praktiken, 
detta gäller speciellt i mer sammansatta ärenden. I dessa ärenden tenderar samverkan ofta 
att haverera då det till exempel finns olika målsättningar kring samverkan och 
förväntningarna på andra aktörer inte infrias. 

Om samverkan inte fungerar riskerar barn, unga och familjer hamna i kläm. Människor 
lämnas att själva ansvara för samordning mellan en rad olika aktörer/vårdgivare, ett ansvar 
som inte alla orkar ta. Konsekvenser av bristande samverkan kan vara ineffektivitet, risk 
för än svårare problematik och behov av långvariga insatser. Därför behövs en samverkans 
organisering där helhetssyn och ett systemiskt synsätt är vägledande. 

I Örebro kommun finns sedan 2008 SAMBA, Centrum för samverkan. De arbetar som 
neutral part för stöd till barn, unga och familjer samt berörda aktörer i samverkan. 
Verksamheten är uppskattad och värdefull för de individer som berörs av deras insatser 
och av de olika aktörer/vårdgivare som får hjälp att samverka. I norra länsdelen saknar de 
fyra kommunerna möjlighet att var för sig tillhandahålla sanuna servicefunktioner som 
större kommuner kan. Genom samordnade insatser kan varje kommun få ut betydligt mer 
än de investerar. 

Arbetsgruppen för psykisk hälsa i norra Örebro län i har, i linje med intentionen i 
överenskommelsen om psykisk hälsa, tagit fram en modell för ett Familjesamverkansteam 
i norra länsdelen. Förslaget innebär att Region Örebro län och de fyra kommunerna delar 
på finansieringen för teamet. Organisatoriskt är det tänkt att teamet organiseras under 
elevhälsan i Lindesbergs kommun. Familjesamverkansteamet ska arbeta direkt som 
samverkansstöd i sanunansatta ärenden men även ha en förebyggande främjande funktion 
genom konsultativ verksamhet samt genom att ansvara för riktade insatser och 
föräldraskapsstöd i norra länsdelen. 

Arbetsgruppen föreslår att finansiering av verksamheten inledningsvis sker genom olika 
statsbidrag för ändamålet. Under förutsättning av erforderliga beslut tas kan rekrytering av 
vård- och stödsamordnare påbörjas så snart som möjligt för att teamet ska kunna påbörja 
sitt arbete. 



Förslag till beslut: 
- att säga ja till förslaget om att starta upp ett Familjesamverkansteam, under förutsättning 
att Region Örebro län också säger ja. 

- att planering av verksamheten görs under ledning av enhetschef vid elevhälsan i 
Lindesberg, att det görs på sådant sätt att en utvärdering kan göras under 2021. Utvärdering 
ska sedan kunna för utgöra beslutsunderlag för verksamhetens fortsättning. 
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1. Sammanfattning, förslag till beslut och 
åtgärder 

Den psykiska ohälsan ökar och är en stor utmaning för samhället. Ökningen av 

psykisk ohälsa bland unga är oroande och måste tas på stort allvar. 

2017 tillsatte Länsdelsgruppen i norra länsdelen en samordnare om 50% och en 

arbetsgrupp med representanter från en rad verksamheter att arbeta med att utveckla 

insatser kring psykisk hälsa utifrån överenskommelsen mellan staten och SKL. 

En inventering i arbetsgruppen visade vilket stöd som finns och vad som saknas i 

länsdelen. Tre fokusområden valdes ut. Fysisk aktivitet för unga, Föräldraskapsstöd 

och att skapa en stödfunktion för samverkan liknande SAMBAs verksamhet i Örebro. 

Hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst ska enligt lag samverka. Samverkan sker 

och fungerar många gånger väl. Samverkan är dock en svår konst och i mer 

sammansatta ärenden tenderar samverkan ofta att haverera då olika vårdgivare 

upplever en uppgivenhet och då förväntningarna på andra aktörer inte infrias. Barn, 

unga och familjer hamnar i kläm. Redan tungt ansatta individer lämnas att själva 

ansvara för samordning mellan en rad olika aktörer/vårdgivare. Konsekvenser av 

bristande samverkan kan vara ineffektivitet, risk för än svårare problematik och behov 

av långvariga insatser. 

I Örebro kommun finns sedan 2008 SAMBA, Centrum för samverkan. De arbetar 

som neutral part för stöd till barn, unga och familjer samt berörda aktörer i 

samverkan. Verksamheten är uppskattad och värdefull för de individer som berörs av 

deras insatser och av de olika aktörer/vårdgivare som får hjälp att samverka. 

I norra länsdelen fmns fyra mindre kommuner som saknar möjlighet att var för sig 

tillhandahålla samma servicefunktioner som större kommuner kan. Genom 

samordnade insatser kan varje kommun få ut betydligt mer än de investerar. 

Arbetsgruppen för psykisk hälsa har, i linje med intentionen i överenskommelsen om 

psykisk hälsa, tagit fram en modell för ett Familjesamverkansteam i norra länsdelen. 

De fyra kommunerna och regionen delar på fmansieringen för teamet (på liknande 

sätt somt ex folkhälsoteamet). Inom regionen fördelas betalningsansvaret mellan 

primärvård, psykiatri och habilitering. Organisatoriskt ligger teamet under elevhälsan 

i Lindesbergs kommun. 

Familjesamverkansteamet ska arbeta direkt som samverkansstöd i sammansatta 

ärenden men även ha en förebyggande främjande funktion genom konsultativ 
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verksamhet samt genom att ansvara for riktade insatser och föräldraskapsstöd i norra 

länsdelen. 

Under förutsättning av erforderliga beslut kan rekrytering av vård och stödsamordnare 

påbörjas efter sommaren för att teamet ska kunna påbörja sitt arbete hösten 2018. 

Arbetsgruppen föreslår att finansiering av verksamheten inledningsvis till största 

delen sker genom de stimulansmedel som närsjukvården i norr och kommunerna 

tillhandahåller inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa. 

Länsdelsgruppen i Norra Läns delen beslutade 2018-06-04 att anta viljeriktning i fråga 

om tillskapande av Familjesamverkansteam i norra länsdelen samt att lämna frågan 

vidare för beslut till berörda beslutsfattare. 
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2. Bakgrund 

Denna rapport har sitt ursprung i överenskommelsen mellan staten och SKL, Sveriges 

Kommuner och Landsting, där stimulansmedel lämnas till kommuner och regioner för 

att utveckla arbetet kring psykisk hälsa. 

I region Örebro har varje länsdel gjort sin egen handlingsplan. I norra länsdelen, som 

omfattar region örebro län samt kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg 

och Nora, tillsatte Länsdelsgruppen en samordnare om 50% samt en arbetsgrupp med 

representanter från kommunerna, region örebro län, brukarorganisationer, 

folkhälsoteamet norra länsdelen samt ÖLIF. Arbetsgruppen fick till uppgift att välja 

tre områden att arbeta med i handlingsplanen för perioden 2017-2018, områdena 

skulle framförallt ha fokus på barn/unga, främjande/förebyggande insatser samt 

samverkan och långsiktighet. Med utgångspunkt från överenskommelsen om psykisk 

hälsa, undersökningen Liv och hälsa ung samt gruppens samlade erfarenheter och 

kunskap om behov och resurser i norra länsdelen valdes tre fokusområden ut. 

Framtagande av en stödfunktion liknande SAMBA, Centrum för samverkan, i Örebro 

kommun för samverkan är ett av dessa områden. Här kallar vi den 

Familjesamverkansteamet i norra länsdelen. 

2.1 Överenskommelsen om psykisk hälsa 

Staten och SKL har formulerat vilka områden som bör få fokus i kommunernas och 

regionens arbete kring psykisk hälsa. Nedan några exempel: 

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting: 

Den psykiska ohälsan i Sverige är en stor utmaning nu och sannolikt en lång tid 

framåt. Staten och SKL har under flera dr årligen träffat överenskommelser inom 

området psykisk ohälsa/hälsa. Syftet är att fortsatt skapa förutsättningar för en 

kraftfi1ll utveckling när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och 

tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård 

och stöd 

Överenskommelsen ska utgöra ett stöd för huvudmännen att på kort och lång sikt 

möta de behov som finns och på sd sätt stärka den psykiska hälsan och minska 

den psykiska ohälsan i Sverige 

Effektiv samverkan mellan Hälso- och sjukvård, skola, socialtjänst kan behövas för 

att förebygga, upptäcka och behandla psykisk ohälsa på bästa sätt. Det kan särskilt 

gälla för utsatta grupper som t ex barn och unga. 
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fusatser inom psykisk hälsa- området 2018 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 

Överenskommelsen 2018 bygger på tidigare iiverenskommelser och är en fortsättning av det 
långsiktiga arbete som stimulerats av S faten och där SKL bidragit med utvecklingsstbd till 
kommuner och landsting. 

Även i 2018 års överenskommelse lyfts behovet av satsningar kring barn och 

unga och för samverkan vid mer sammansatt problematik. 

Vid komplex problematik behb"vs samtidiga och samordnade insatser från flera huvudmän 

och i vissa fall integrerade verksamheter fo'r att kunna möta personens behov. Samverkan 
inom och mellan olika verksamheter och huvudmän är en fortsatt stor utmaning. 

Det är oroande att den psykiska ohälsan bland barn och unga verkar fortsätta bka, såväl 

den egenrapporterade som i statistik av diagnoser och läkemedelsfiirskrivning. Fo·r att barn 

och unga ska få tidiga och samordnade insatser behöver t.ex. samverkan mellan elevhälsan, 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten forbättras. Det är viktigt att även späda barns rätt 
till hälsa och utveckling uppmärksammas. Ett bra stb'd for foräldrar är avgo·rande far den 
psykiska hälsan far barn i alla åldrar. 

2.2 Samverkanskompetens 

Skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård har alla, som redan nämnts, skyldighet och 

ansvar att samverka när barn, unga och familjer berörs av flera insatser. Samverkan är 

för många självklart men för att samverkan ska ge effekt måste den ske på ett 

strukturerat och riktigt sätt. Samverkan är en kompetens som inte alla besitter. 

Bristande förmåga till samverkan kan göra en svår situation för den enskilde än 

svårare. 

Christian Uhr vid Lunds universitet har definierat samverkanskompetens som "De 

kunskaper och förmågor som en individ använder för att tillsammans med andra 

åstadkomma inriktning och samordning av gemensamma resurser i syfte att möta 

olika hjälpbehov ... " 

Christian Uhr uttrycker att syftet med samverkan är att nå effekt. Samverkan är att 

komma överens om vilka effekter som ska uppnås (vilka hjälpbehov som ska mötas) 

och se till att resursernas förmågor används för att uppnå dessa effekter. 

Ledarparadoxen innebär att samtidigt ta hänsyn till två olika sammanhang. Vad som 

är fanktionellt inom den egna organisationen är inte alltid fimktionellt i det 

aktörsgemensamma. 
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Samverkanskompetensen kan enligt Christian Uhr delas in i tre avgörande faktorer: 

Tekniska, ex vara trygg med lagstiftning och regelverk, administrativa struktnrer och 

formella processer/metoder. 

Kognitiva ex Se helheter, förstå olika perspektiv, förstå komplexa samband, tänka 

långa tidsskalor och hantera oklara problembilder. 

Sociala ex Förmåga att bygga och bevara förtroenderelationer, förmåga till tydlig 

kommunikation och prestigelöshet. 

2.3 Centrum för samverkan, Samba, Örebro kommun 

Centrum för samverkan, SAMBA i Örebro är en i sitt slag unik verksamhet, Centrum 

för samverkan har varit en förebild i arbetet med att ta fram en modell för en 

stödfunktion för samverkan i norra länsdelen. 

Verksamheten Samba startade som projekt 2008 och är sedan I oktober 2009 en 

permanent verksamhet i Örebro kommun. 

Sambas uppdrag är att organisera och leda sarnverkansprocessen i barn och 

ungdomsärenden där flera verksamheter är involverade och där sarnverkansledning 

behövs för att skapa konstruktiva samverkansprocesser. Sambasamverkan är 

underordnad gängse beslutsgångar och verksamheterna behåller sitt ansvar i ärendet. 

Sambasamverkan är ett metodiskt arbete där saker måste ske i en viss ordning. 

Helhetssyn och gemensam forståelse samt samsyn över behov och mål är en 

förutsättningför ett gott samverkansarbete. I samverkan finns möjlighet att tydliggöra 

helheten. Samverkan handlar inte bara om att få kunskap - det handlar även om att 

ge, att dela med sig av tankar och erfarenheter, att lyfta fram och dra lärdom av det 

som fungerar väl. Men det är viktigt att i samverkan även prata om att avgränsa, 

kanske avsluta insatser eller låta ett planerat stöd vänta för att något annat måste 

komma först. Omfattningen av stöd och insatser måste anpassas till vad som är 

möjligt för familjen. När alla inblandade bidrar till helheten frigörs energi för att 

arbeta med rätt saker. Effekten av samordnade insatser blir mer än vad varje 

enskild part eller verksamhet kan åstadkomma på egen hand. 

Samba/ Centrum för samverkansstöd har ett brett uppdrag. Förutom sambasamverkan 

arbetar man med Samba II som innebär att man i de mer komplexa ärendena, där det 

stöd och de insatser man prövat inte gett resultat, ser behov av speciallösningar över 

verksamhetsgränserna. I Samba II arbetas förslag fram som även kan innefatta 

ekonomiska och juridiska lösningar, beslut fattas på operativ chefsnivå. 

Att ge råd, stöd och vägledning i sarnverkansfrågor är ett viktigt inslag i Centrum för 

samverkans uppdrag. Centrum för samverkan har även haft uppdrag att stödja 

implementeringen av SIP i förskola/skola. Man har arbetat med utbildningsinsatser 

riktade både till skola, socialtjänst och förvaltningen för funktionshindrade. 
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Centrum för samverkan har även medverkat vid flera utvecklings och 

kartläggningsuppdrag inom området samverkan. Förutom samverkan i individärenden 

finns således ett uppdrag att stödja verksamheterna i samverkansprocessen. 

I Sambas årsrapport för 20 I 6 framkommer att de sedan starten september 2008 haft 

Sambasamverkan i 392 enskilda ärenden och genomfört 2049 Sambamöten. 

Under 2016 var Samba involverade för stöd i samverkan kring 174 barn och unga, 

under året blev 49 nya ärenden aktualiserade (19 flickor och 30 pojkar). 

Dessa aktualiserades av: 

Socialtjänsten: 17 ärenden, Förskola/skola: 11 ärenden, Föräldrar/vårdnadshavare: 6 

ärenden, Barn och ungdomspsykiatrin: 8 ärenden, Barn och ungdomshabiliteringen: 2 

ärenden, LSS myndighet samt förvaltningen för funktionshindrade: 3 ärenden 

NP resurs och samverkan: I ärende, Bostadsanpassningen: I ärende. 

I gruppen barn och unga som är aktuella för sambasamverkan har många en allvarlig 

problematik/livssituation som innebär att den unge har en mycket hög skolfrånvaro 

eller är helt hemma från skolan. Under 2016 arbetade Samba med 57 ärenden där 

barnet/ungdomen inte var i skolan utan levde mer eller mindre isolerad i sitt hem. 

Sambaprojektet utvärderades av Örebro nniversitet 2009 genom gruppintervjuer på 

lednings och verksamhetsnivå. Utvärderingen visade bland annat att Sambaprojektet 

främjat och underlättat samverkan på verksamhetsnivå. Man har upplevt att 

samordnarna har ett tydligt mandat, ej beslutsrätt, men att legitimera verksamheterna i 

en process där var och en tydligt har kvar sitt uppdrag. Man såg en möjlighet att 

motverka negativa effekter av specialisering och fragmentisering som i stor 

utsträckning drabbar individer med sammansatt problematik. Man såg en tydlig 

struktur i samverkansprojektet. 

2010 genomförde Samba en utvärdering av föräldraperspektivet, "Vi slussas inte bara 

runt". I pilotstudien redovisas föräldrars upplevelse av sambasamverkan. Här följer 

några exempel. 

Om upplevelsen av samverkansmöten: 

Region Örebro län 

Som förälder slipper jag ringa runt för att få veta vem som har ansvar för 

vad ... 

- Det har varit tydliga möten och inget runtprat i onödan ... 

- Det som bestäms på samverkansmötena det sker, det händer något ... 

Periodvis har det varit mycket möten ... Ibland har jag en känsla av att vi 

stampar runt i samma cirkel. 
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Om gruppens förståelse för barnets behov: 

Ja det var viktigt att alla fick höra hur pojkenfimgerade på de olika 

ställena ... 

- De kommer ju dit för att lära sig mitt barns behov 

- Skolan försöker slguta över till socialtjänsten, soc slguter över till Bup och 

Bup bollar tillbaka till skolan. Man glömmer ibland att man pratar om en 

människa och inte om en sedelbunt ... 

Om samverkansträffama bidragit till en förändring för familjen: 

Det har avlastat oss föräldrar att vi slipper hålla ihop allt 

Under sommaren 2018 kommer Ann-Sofie Sandström vid Örebro universitet 

färdigställa sin magisteruppsats där hon utvärderar SAMBA. SAMBA arbetar också 

med LOKE (Lokal Evidens) där de sedan starten fört statistik över sambaärenden och 

nu även över processen i samverkan. 

Barn och ungdomspsykiatrins (BUP) erfarenheter av Sambasamverkan: 

BUP/region Örebro tar emot barn och unga från hela länet, de samverkar 

således med hela länets kommuner och andra aktörer. BUP har erfarenhet av 

sambasamverkan kring barn/unga från Örebro kommun och samverkan utan 

Samba i övriga kommuner. 

Svårigheter som kan uppstå vid samverkan är att vi ( de olika verksamheterna) 

värnar om just sitt uppdrag och vi missar att se möj lighetema att hitta 

gemensamma lösningar. 
Sambasamverkan är mer än bara ett möte, kallad av någon representant från en 

berörd verksamhet. Det är ett metodiskt arbete där man tydligt sätter familjen 

och dess behov i centrum. Sambamötena leds av en oberoende samtalsledare, 

som före mötet har planerat detta tillsammans med familjen. 

Strävan är att skapa möten i likvärdighet och jämställdhet där maktskillnader i 

form av olikheter i utbildning, uppdrag, kunskap och position så långt som 

möjligt ska tonas ner till förmån för att allas bidrag till enheten ska vara lika 

viktiga. 
Utifrån BUPs perspektiv ger detta arbetssätt möjligheter till mer respektfulla 

möten, det finns en oberoende person som sammankallar, ansvarar för 

samtalsklimat, sammanfattar men även utmanar oss från respektive 

verksamhet att tänka gemensamt. 
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Psykiatrin har I O grundläggande punkter gällande förhållningssätt. Dessa 
klingar väl med de metoder man lutar sig mot i samverkansmöte. Några 
punkter är: 

• Vi ska arbeta i samförstånd 
• Vi ska respektera mångfald 
• Vi ska uppträda etiskt 

• Vi ska identifiera människors behov och styrkor. 
• Vi ska erbjuda vård och behandling utifrån patientens perspektiv 

Dessa är giltiga både vid det enskilda mötet, men i lika hög utsträckning i 
samverkan mellan olika verksamheter. 

Barn och ungdomshabiliteringens erfarenheter av Sambasamverkan: 

Samba är väldigt värdefullt för barn och ungdomshabiliteringen. Det är viktigt 
att ha en neutral person som tar ett större samverkansansvar och som har 

kunskap om de olika verksamheterna. Möjligheten till Samba II möten (med 
chefer/beslutsfattare) har också varit betydelsefullt och gjort att man kommit 

framåt i mer komplicerade ärenden. Som enskild verksamhet är man ofta 
upptagen av sin egen vardag och har svårt att ha det "helikopterperspektiv" 

som Samba kan ha. Samba förbereder också familjen vilket skapar bättre 

förutsättningar för att komma vidare. Barn och ungdomshabiliteringen har 
genom Samba haft framgång i ett antal svåra ärenden. 

2.4 Varför samverkan? 

Att samverkan ska ske tydliggörs i olika sammanhang: i lagstiftning, i riktlinjer och 
vägledningar och i Överenskommelsen om psykisk hälsa, se ovan. 

Region Örebro lyfter samverkan i överenskommelser och strategier för att främja 
hälsa: 

"ÖVerenskommelse om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa 
i Örebro län 2018 - 2023" 

• Parternas samverkan i det regionala och lokala folkhälsoarbetet ska, via den 

regionala samverkansstrukturen och/eller samverkan i länsdelen och lokalt, 
ske utifrån en gemensamt framtagen verksamhetsplan. I detta arbete ska 
ÖLIFISISU och ÖLBF involveras. 

• Parterna ska aktivt använda samhällsplanering och annat övergripande 
utvecklingsarbete samt lokal och regional verksamhet för att främja en god, 

jämlik och jämställd hälsa i befolkningen. Regionens när sjukvård, psykiatri 
och tandvård är viktiga aktörer lokalt. 
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"Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län, Regional 

utvecklingsstrategi 2018-2030" 
5.3 Kunskapslyft och utbildning 

• Ar 2030 har vi uppnått en jämlik hälsa bland barn och vuxna genom att säkra 
att alla barn får en bra start i livet. En start med goda uppväxtvillkor som 

stimulerar deras tidiga utveckling. inlärning och hälsa. Det är ett resultat av 
en satsning på en likvärdig förskola och skola av hög kvalitet samt på 

metoder och medel som sätter barnens behov i centrum. 

Strategiska imiktningar 
• Höj måluppfyllelsen i grund- och gymnasieskolan. Skapa goda 

utbildningsmifiöer för utsatta qupper med bristfällig eller avbruten 

utbildning. 

5.6 Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård 
• Folkhälsa grundas i goda livsvillkor och levnadsvanor, tilltro till egen 

förmåga, tilltro till andra, delaktighet och sammanhang. Genom att vi ger 
förutsättningar för goda och jämlika livsvillkor för alla invånare i hela länet 
har vi uppnått en god. jämlik och jämställd hälsa. Utöver breda 
folkhälsoinsatser gör vi även särskilda insatser för sårbara qupper. Psykisk 
hälsa och levnadsvanor är prioriterade områden. särskilt bland barn och 
unga. 

Strategisk inriktning 
• Möt utmaningar inom folkhälsoområdet genom lokal och regional 

samverkan. Främia psykisk hälsa genom tidiga. förebyggande och 
inteqerade insatser till barn och unga. Utveckla en tillgänglig och 

framtidsinriktad hälso- och sjukvård och omsorz genom samverkan med 
andra regioner och landsting. samt genom samverkan mellan länets 

kommuner och Region örebro län. 

Folkhälsan i Sverige är generellt god, men under de senaste decennierna har man 

kunnat se en oroande ökning av psykisk ohälsa, framförallt inom gruppen barn, 

ungdomar och unga vuxna. 

Vård och serviceenheter har blivit allt mer specialiserade, olika aktörer har också 

olika huvudmän som stat, regioner och kommuner, inom vissa områden även privata 

aktörer. Detta ställer allt högre krav vad gäller samverkan för att förhindra att 

människor "faller mellan stolarna" Ett stuprörstänkande inom olika verksamheter gör 

det svårare att få en helhetssyn kring barn och deras familjer. 

Alla som arbetar med barn och unga har enligt lag skyldighet att samverka i frågor 

som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. 

Samverkan är något av ett honnörsord inom många organisationer, det finns ett 

antagande om att samverkan ska öka tillgänglighet till vård och stöd, minska 

dubbelarbete och göra insatser mer effektiva. Många upplever dock att samverkan är 

en svår konst, ibland till och med omöjlig att få att fungera. 
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Samverkan kräver kompetens, kompetenta vårdgivare besitter nödvändigtvis inte 

kompetens i samverkan. Örebros SAMBA verksamhet, Centrum för samverkan, har 

visat sig vara en god stödfunktion i samverkan till andra vårdgivare . Samba utgör en 

neutral part i samverkan, de arbetar både direkt i ärenden och konsultativt till 

vårdgivare. 

Idag sker samverkan, kring barn och unga, mellan olika aktörer inte sällan genom SIP 

möten (SIP: Samordnad individuell plan). Att mötas i sk. SIP möten säger ingenting 

om kvaliteten på samverkan, den avgörs av parternas förmåga att se utanför den egna 

verksamheten med barnet/ungdomens bästa för ögonen. 

Många SIP möten tenderar att bli möten där vårdgivare berättar om sin verksamhet 

och var gränserna går för de egna insatserna, inte sällan också en förväntan på andra 

vårdgivare att lösa sih1ationen. Detta är inte samverkan. 

För god samverkan behövs ett väl genomfört förberedelsearbete tillsammans med 

familj en. Verksamheter som SAMBA bistår med neutralitet och spetskompetens som 

gör att föräldrarnas och barnets/den unges tankar och synpunkter tydliggörs. Ett 

gemensamt språk gör att familj en är med under hela processen. 

En framgångsrik samverkan kan leda till en handlingsplan där var och en av 

vårdgivarna och famiij en är beredda att tänja sig för att nå ett gott resultat, en neutral 

mötes ledare kan underlätta detta. 

Väl fungerande samverkan har en starkt avlastande funktion för barnet, den unge och 

familjen. Det har även en starkt av lastande funktion för vårdgivare som tillsammans 

med andra vårdgivare kan arbeta för en förbättrad situation. Samverkan kräver initialt 

en arbetsinsats i förberedelse. God förberedelse och samverkan sparar resurser då man 

kan minska antal möten när arbetet kommit igång. På s ikt kan väl fungerande 

samverkan vara än mer besparande då den oftare än om man inte samverkar leder till 

förbättrad situation för de berörda. 

Konsekvenser för familjen 

utan samverkan: 

- Många möten och kontakter 

- Hamnar mellan stolarna 

- Sämre resultat/mindre effekt 

- Ingen samsyn 

- Komplicerar för varandra 

- Frustration 

- Information ges många gånger 

- Svårt att få ihop något 

- Ofokuserat 

- Splittrat och spretigt - olika 

mål 

- Lägre förtroende - man kör 

fast 

Möjligheter för familj /vård och 

stödgivare vid samverkan: 

- Alla får samma information 

samtidigt 

- Avlastande 

- Gemensamt ansvar, samsyn 

- Mer effekt och mer "verkstad" 

-Tydlighet 

- Bredare bild / större förståelse 

- Multikompetens samtidigt 

- He lhetsperspektiv 

- Arbete på flera nivåer: individ, 

grupp och organisation 

- Främjande/ förebyggande 

- Gemensamt syfte och mål utifrån 

den enskildes behov 

- Kunskap om varandra som 

samarbetspartners 

- Större möjlighet att bidra med stöd 

till familien, alla kan göra något. 
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I majoriteten av de ärenden som kommun och hälso och sjukvård samverkar kring 
fungerar samverkan väl. Det finns dock en andel ärenden där föräldrar, barn och unga 

har behov av många insatser parallellt och där samverkan är svårare att få till, dessa 
familjer har inte sällan många olika kontakter. I dessa ärenden krävs ofta mer för att 

samverkan ska fungera än vad varje enskild aktör kan åstadkomma. 

Nedan en bild av hur det kan se ut för vissa familjer, många kontakter som agerar rnnt 
omkring familjen på olika sätt. det ger ingen sammanhållen bild av familjens 

situation. Varje del påverkar familjens sih1ation på något sätt. Syftet med 
Familjesamverkansteamet är att få en sammanhållen fast punkt, där aktörerna agerar 
tillsammans utifrån familjens behov. Det kommer alla till gagn, så väl familj som 

aktörer. 

Utredning av barnens 

behov av stöd och hjälp 

hos Socialtjänsten 

Insatser 

hos 

Arbetsförmedling, 

vuxenutbildning, 

arbetsmarknadsåtgärder 

Bostads

marknad, 

kontakt med 

hyresvärdar 

Mamma: psykisk ohälsa 
Pappa: arbetslös, misshandlat 

mamma 
Dotter: NP utredning 

Son: ont i magen 
Skolfrånvaro 

Kvinnojour 

Stöd ev. 

skyddat 

boende Arbets

förmedling 

Kontakt med 

elev hälsoteam 

på skolan 

Barnomsorg/ 

skola 

Föräldramöten, 

Utvecklings

samtal 

( DUH 

Neuro

psykiatrisk j utredning 

Försäkrings 

kassa 

Vårdcentral/ 

sjukhus 

Samtal 

kontak 

-.......... 
Barn 

medicin 

Psykiatri 

Förälders 

kontakt med 

Vuxenpsykiatri, 

Ungdoms 

mottagning 
8 

Funktions 

stöd 
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Samtalsmottagning 

för barn 
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3. Uppdragets mål 

Ett av de tre valda fokusområdena från arbetsgruppen är förslag till att skapa 

stödfunktion för samverkan, Familjesamverkansteam. Målet med det valda området 

och föreliggande rapport är ta fram förslag på en samverkansorganisation/team i norra 

länsdelen som ska fungera som neutral stödfunktion i samverkan mellan olika vård

och stödfunktioner/myndigheter, med fokus på barnets- och ungdomens bästa utifrån 

ett helhetsperspektiv. 

4. Genomförande och tidsplan 

Handlingsplanen för norra länsdelen arbetades fram av den stora arbetsgruppen för 

psykisk hälsa. Gruppen gjorde en inventering av befintligt stöd i länsdelen och av vad 

som saknas. Gruppen kunde konstatera att det fmns många insatser och viss 

samverkan när det rört ex barn i yngre åldrar. Ett exempel är att det finns BHT, 

Barnhälsoteam, som är en mindre samverkansorganisation mellan förskola och region 

Örebro län. Motsvarande saknas för barn i skolålder i samtliga kommuner. När det 

gäller barn, unga och familjer med mer sammansatt problematik är det ofta svårt att få 

till stånd en fungerande samverkan. 

Arbetsgruppen såg ett stort behov av en stödfunktion som kan bistå i samverkan på 

samtliga nivåer (universell till specialiserad/ individ, grupp och samhälle) och i 
samtliga åldersgrupper. 

I handlingsplanen inom området psykisk hälsa i samverkan mellan kommunerna i 
norra Örebro län och Region Örebro län, 2017-10-20 är framtagande av en modell för 

ett samverkansteam i länsdelen därför ett av tre fokusområden. I handlingsplanen 

anges: 

1 länsdelenfinns en rad olika verksamheter som vänder sig till personer som upplever 

psykisk ohälsa, däremot saknas former för samverkan mellan dessa parter vilket kan 

innebära att det blir personen i fråga, eller dennes anhöriga, som får vara budbärare 

mellan verksamheterna. Detta kan orsaka större lidande än nödvändigt. En 

samverkan behövs mellan de olika verksamheterna där en samordning av insatser 

genomförs och tydliggörs utifrån den enskildes förutsättningar och behov. Det finns 

behov i länsdelen av i,iformation om rättigheter och skyldigheter i kontakten med 

socialtjänst, hälso- och sjukvård mjl. lnformationskanaler och arbetet med SIP 

(samordnad individuell plan) bör ses över och förbättras. 

Som långsiktiga mål angavs: Fungerande och effektiv samverkan mellan region, 

kommun, brukare och anhöriglbrukarorganisationer, där brukares delaktighet är 

central. 
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Som kortsiktiga mål angavs: Öka dialog mellan kommun, region och brukare. 

Samverkansorganisationför norra länsdelen liknande Samba modellen i Örebro. 

Inom ramen för verksamheten bör ingå SIP, "Barnhälsoteam "för skolbarn vid 

behov, samt "informationsbank" till brukare och professionella avseende 

insatser/verksamheter i norra länsdelen. 

Ur den stora arbetsgruppen för psykisk hälsa valdes Christian Kokvik, chef 

elevhälsan i Lindesberg, Tova Heiniemi skolkurator i Lindesberg, Lena Linden 

familjebehandlare Nora, Ann-Charlotte Mellåker enhetschefBUP, Peter Björklund 

chef folkhälsoteamet samt Eva Hill, samordnare för psykisk hälsa arbetet i norra 

länsdelen, att ansvara för arbetet med att ta fram förslag till en modell för en 

samverkansorganisation/samverkansteam. 

Den lilla arbetsgruppen har månatligen stämt av arbetet med den stora arbetsgruppen 

som fungerat som referensgrupp. Månatligen har arbetet även redovisats för 

Länsdelsgruppen som lämnat synpunkter för det fortsatta arbetet. 

Aktiviteter: 

Den lilla arbetsgruppen har vid regelbundna träffar avhandlat en rad frågor, 

t ex målgrupp, organisationsstruktur mm, vilka därefter stämts av med 

Länsdelsgruppen. 

Gruppen har träffat Ingela Pihlström från Samba i Örebro och tagit del av 

Sambas verksamhet. 

Samordnaren har fört diskussioner med SOFINT om möjlighet till samverkan 

och delfmansiering vilket visat sig verkningslöst. 

Några ur gruppen har deltagit vid möte med bildningscheferna i kommunerna 

för att ta del av deras synpunkter. 

Några i gruppen har besökt Möckelnföreningarna för att ta del av deras 

erfarenheter avseende skapandet av webbinstrument. 

Några i gruppen har deltagit i konferens i Falun 12-13 juni. 

Några i gruppen har träffat kommuncheferna. 

Aterrapport skall ske till SKL 31 oktober 2018. Rapport och beslutsunder!ag ska 

innan dess ha lämnats till Länsdelsgruppen för beslut om viljeriktning och vidare 

åtgärder - framläggande av förslag till respektive kommuns och regions beslutsfattare. 

5. Målbild av Familjesamverkansteam i 
norra länsdelen 

5.1 Målgrupp 
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Målgruppen för Familjesamverkansteamets arbete är barn och unga 0-23 år. 

Verksamheten ska vända sig till barn/unga/familjer där det finns flera vård- och 

stödinsatser som behöver samordnas och där samverkan inom ordinarie verksamheter 

ej gett önskad effekt. Familjesamverkansteamet ska vara en neutral part i samverkan. 

Familjesamverkansteamet tar ej över ordinarie verksamheters ansvar. 

Familjesamverkansteamet skall även ha ett konsultativt uppdrag gentemot ordinarie 

verksamheter. Insatsen ska vara hälsofrämjande och förebyggande. 

5.2 Organisation 

Farniljesamverkansteamet ska utgöras av ett mobilt team med fem vård- och 

stödsamordnare. De fyra kommunerna och regionen delar på finansieringen för 

teamet {på liknande sätt somt ex folkhälsoteamet). Inom regionen fördelas 

betalningsansvaret mellan primärvård, psykiatri och habilitering. För att underlätta 

och möjliggöra teamets arbete bör de organisatoriskt och arbetsgivarmässigt placeras 

inom en gemensam verksamhet med en gemensam chef. I Lindesberg finns redan en 

uppbyggd organisation med medarbetare från olika professioner som kan erbjuda 

både teknisk utrustning som lokaler mm samt även kollegor och handledning. 

Organisatoriskt finns det därför flera vinster med att teamet och huvudmannaskapet 

ligger under elevhälsan i Lindesberg kommun. Familjesamverkansteamet ska ha ett 

tydligt uppdrag att arbeta i samtliga kommuner i norra länsdelen. 

Farniljesamverkanstearnet bör ha en styrgrupp, förslagsvis bestående av socialchefer 

från två kommuner, bildningschefer från två kommuner, chef vid elevhälsan i 

Lindesberg, chef vid BUP, primärvård och BUR. 

Farniljesamverkansteamet ska bestå av ett multiprofessionellt team av socionomer, 

psykolog, special- och socialpedagog alternativt arbetsterapeut. Teamet ska fungera 

som ett konsultativt expertteam vilket förutsätter medarbetare som har en bred 

kompetens. Teamets medlemmar ska utöver sin grundprofession ha 

samverkanskompetens och erfarenhet av arbete inom något/några av områdena 

socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård (gärna barn och ungdomspsykiatri, habilitering 

eller primärvård) och god lokal kännedom. 
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5.3 Familjesamverkansteamets uppdrag och 
organisation 

edningJ 

rtyi·ning ocli 

o ·ganisatioJ 

iNi:vå 2. Tillgängliga tidiga 
insatser 

Nivå 1. Främjande/fflrebyggande insatser 

Komplicerad eller 

allvarlig problematik 

Riskgrupper 

Familjesamverkansteamet ska arbeta på samtliga nivåer i pyramiden. Allt ifrån den 

konsultativa delen i uppdraget gentemot verksamheter och enskilda till specialiserade 

insatser direkt i ärenden där det finns behov av särskild samverkanskompetens. Se 

olika insatser för respektive nivå nedan. 
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Organisationsskiss för Familjesamverkansteam i Norra 
länsclelen 

Delat huvuclmannaskap: 
Region Örebro län samt kommunerna Lindesberg, Nora, 

Ljusnarsberg och Hällefors . 

.---. ____ _ 

Samverkans 
möten: 
Direkt arbete med 

familjer och 

vård/stödfunktioner 

Ol ika nivåer/olika 

omfattning. 

SIP vid behov. 

Region Örebro län 

Familjesamverkansteam i Norra länsclelen 
Fem vård och stödsamordnare 

Mobilt team 

Utanför Konsultation: \,Vebb: 

Boxen: Vård/ Vård/ 

Komplexa stöd funktioner stödfunktioner 

ärenden där l Medborgare Medborgare 

chefer/prof 

behöver 

samverka 

/hitta lösningar 

Familjesamverkansteam norr, Region Örebro I Datum: 2018-08-22 

Riktade och 
förebyggande 

insatser: 
Uppmärksamma 

behov/grupper för 

riktade insatser. 

Förä ldraskapsstöd 
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Innehåll i de olika uppdragen 
Samverkans 
möten: Nivå 3, specialiserade insatser: Teamet ska på uppdrag av 

barn/ungdom/familj eller någon annan aktör kopplas in för att som 

neutral part leda samverkan i ärenden där ordinarie verksamheters 

samverkan inte nått önskad effekt. Insatsen ska ses som ett komplement 

när behov av särskild samordning föreligger. Teamet tar ej över ansvar 

från ordinarie verksamheter, men kan finnas kvar tills man uppnått 

målet med insatsen. Teamet har ett övergripande helikopterperspektiv 

med barnets bästa för ögonen. 

Direkt arbete med 

familjer och 

vård/stödfunktioner 

Olika nivåer/olika 

omfattning. 

SIP vid behov. 

r 

Utanför 
Boxen: 
Komplexa 

ärenden där 

chefer/prof 

behöver 

samverka 

/hitta lösningar 

Konsultation: 
V ård/stödfunktioner 

Medborgare 

vVebb: 

Nivå 3, specialiserade insatser: I ärenden där alla brukliga 

insatser prövats utan framgång ska teamet kunna samla personer 

från respektive verksamhet som har mandat att fatta beslut om 

särskilda insatser. Teamets uppgift är att leda mötet med barnets 

bästa i fokus. 

Nivå 1,2 och 3 Främjande/förebyggande insatser, 

tillgängliga/tidiga insatser och specialiserade insatser: 

Teamet ska ha ett konsultativt uppdrag gentemot andra 

verksamheter och enskilda individer för vägledning och 

konsultation. 

Nivå 1,2 och 3 Främjande/förebyggande insatser, 

tillgängliga/tidiga insatser och specialiserade insatser: 

Vård/stödfunktioner 

Medborgare 

Teamet ska ansvara för en webbsida där information om 

tillgängliga insatser i norra länsdelen samlas, en digital 

kunskapsbank för verksamheter och enskilda individer. 

Här ska även finnas information om akh1ella och planerade ._ ________ .J 

gruppverksamheter, föreläsningar mm. 
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R iktade och 
fö rebygga nde 

insatser: 
Uppmärksamma 

behov/grupper för 

riktade insatser 

Nivå 1,2 och 3 Främjande/förebyggande insatser, 

tillgängliga/tidiga insatser och specialiserade insatser: 

Teamet ska ha en övergripande kunskap om aktuell 

situation och aktuella behovsområden i norra länsdelen. 

Teamet ska kunna aiTangera riktade insatser till specifika 

målgrupper utifrån behov, t. ex för barn som närstående 

(missbruk, psykisk ohälsa, separationstvister och svår 

somatisk sjukdom eller död). Även stärka föräldrar i grupp genom stöd till dem somt 

ex. har barn med stor frånvaroproblematik, missbruk, unga som begår brott eller är i 

riskzon etc. Teamet ska också arrangera och erbjuda generella insatser och 

föreläsningar utifrån aktuella teman/behov. 

Teamet ska samordna gruppledare för föräldraskapsstöd i Norra länsdelen, dessa ska 

arbeta över kommungränserna i norra länsdelen, föräldrar ska kunna anmäla sig till 

önskad grupp oavsett kommuntillhörighet. 

5.4 Implementering 

Familjesamverkansteamet, bestående av fem vård- och stödsamordnare med 

profess ionerna: två socionomer, en psykolog, en sjuksköterska och en socialpedagog 

a lt arbetsterapeut kommer tillsammans med sin chef göra en plan för teamets arbete. 

Inledningsvis kommer mycket fokus ligga på att introducera sig i de fyra 

kommunernas aktuella verksamheter och Region Örebro läns olika verksamheter, 

exempelvis närsjukvårdsområde norr, område Psykiatri samt område Habilitering och 

hjälpmedel. Teamet kommer under en uppstartsfas behöva besöka varje kommun och 

regionens berörda verksamheter för att hitta naturliga samverkanspartners och arenor. 

Samarbetsavtal behöver upprättas på olika nivåer i de olika organisationerna och 

verksamheterna. Verksamheter som arbetar med målgruppen ska kunna anlita teamets 

tjänster och samma förhållningssätt som vid SIP ska gälla, dvs deltagande i 

samverkan genom teamet ska vid inbjudan vara prioriterat. 

5.5 Ekonomi 

Arbetsgivaransvaret ska ligga under Lindesbergs kommun. Finansieringen för 

Familj esamverkansteamet ska vara delat mellan region Örebro län och de fyra 

kommunerna. Fördelningsgrund för projektet mellan kommunerna och regionen är 

50/50, men inom regionen fördelas betalningsansvaret mellan närsjukvårdsområde 

norr, område Psykiatri samt område Habilitering och hjälpmedel. Utgångspunkt antal 

kommuninvånare 2017 och 2018 års pris- och lönenivåer. 

Ersättning för verksamheten skall täcka Lindesbergs kommuns kostnader. Projektets 

parter har rätt att i god tid få rapport om förändringar som påverkar 
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kostnadsfördelningen. Aviseringar ska ske ett halvår i förväg om det avviker från det 

årliga kostnadsutvecklingen/invånarantal. 

Förslag till Budget: 

Kostnad 

Psykolog 

Socionom med erf från elevhälsa 

Socionom med erf från socialtjänst 

Sjuksköterska med erf från psykiatri/elevhälsa 

Socialpedagog/arbetsterapeut 

Stöd chef 

Stöd ekonomi/personal 

Lokal 

Gruppledare föräldrastöd 
Bil 

Kurs, konferens, arbetsmaterial 

Beräknad totalkostnad per år 

Fördelning av kostnad 
Intäkt region Örebro län 

Intäkt KNÖL-kommuner 

Hällefors 

Ljusnarsberg 

Nora 

Lindesbergs kommun 

Hällefors 

Ljusnarsberg 

Nora 

Lindesbergs kommun 

Antal invånare 
2017 

7109 

4 942 

10 747 

23 613 

46411 

Fördelning 

15,32% 

10,65% 

23,16% 

50,88% 

100,00% 

100 000 

Helår 

650 000 

595 000 

595 000 

650 000 

475 000 

59 300 

29 650 

120 000 

25 000 

40 000 

3338950 

1669475 

255 722 

177 771 

386 586 

849 396 

3338950 
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För att täcka kostnader för familjesamverkansteamets uppstart föreslås att de 

stimulansmedel som kommer kommuner och region tillhanda från Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) öronmärks för detta arbete, stimulansmedlen täcker 

en stor del av kostnaderna. I staten och SKL:s överenskommelse för psykisk hälsa 

2018 framgår det att uppgörelsen omfattar I 414 miljoner kronor, varav kommunerna 

far rekvirera 350 miljoner kronor, ungdomsmottagningarna 130 miljoner kronor och 

landstingen 884 miljoner kronor för att förstärka arbetet med psykisk hälsa. Syftet 

med överenskommelsen är att fortsätta att skapa förutsättningar för ett långsiktigt 

arbete avseende området psykisk hälsa. Målet är att genom ett delat ansvarstagande 

mellan berörda aktörer ska invånarna erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser 

av bra kvalitet, både vad gäller förebyggande och främjande insatser, som sociala 

insatser och medicinsk behandling. Stimulansmedlen fördelas utifrån 

fördelningsnyckeln och förstärkningen kommer att pågå under 2019 och 2020. 

Stimulansmedlens omfattning under dessa två år är i nuläget oklart då det är flera 

faktorer som påverkar, bl a. att vi står inför ett regeringsskifte. Utifrån att 

överenskommelser av det här slaget hittills aldrig har varit partiskiljande uppskattar 

man dock från SKL att stimulansmedlen även fortsättningsvis kommer att vara en 

liknande summa som i år. Då Uppdrag psykisk hälsa beräknas sträcka sig till år 2021 

och då arbetet med familjesamverkansteamet ligger i linje med SKL:s önskan om 

inriktning på arbetet är det rimligt att använda stimulansmedlen till uppstart av 

familjesamverkansteamets arbete. Ytterligare en möjlighet att finanserna arbetet för 

kommunernas del är att använda sig av det Statsbidrag som varje kommun har 

möjlighet att söka. I början av 2018 beslutade Regeringen att ge Socialstyrelsen i 

uppdrag att fördela 100 000 000 kr i stadsbidrag till kommunerna för att stärka 

socialtjänstens insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. Användningsområdet 

för Statsbidraget är: 
Stärka socialtjänstens insatser till barn och unga som far illa eller riskerar 
att fara illa 
Förbättra arbetet mot psykisk ohälsa 
Öka socialtjänstens kompetens om barn och unga med psykisk ohälsa 
Stärka samverkan mellan landsting och kommun när någon behöver både 
hälso-och sjukvård och stöd.från socialtjänsten, men också inom kommunens 
egna verksamhet 

Här framgår det tydligt att även stads bidragets användningsområden går i linje med 
Familjesamverkansteamets arbete. I likhet med stimulansmedlen från SKL kommer 
kommunerna att kunna fortsätta söka Stadsbidraget årligen fram tills 2020. Både 2019 
och 2020 kommer I 00 000 000 kr att avsättas årligen till fördelning. Fördelningen 
sker utifrån fördelningsnyckeln, så därför kan summan för respektive kommun variera 
från år till år. 

På sikt kommer region Örebro län och kommunerna behöva finansiera verksamheten 
utan stimulansmedel. Arbetsgruppens uppfattning är dock att teamet kommer att bära 
sig ekonomiskt genom att insatserna besparar arbete och resurser inom samtliga 
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verksamheter genom färre möten samt då man genom samverkan har möjlighet att nå 
resultat även i de mer sammansatta och resurskrävande ärenden, samt att man genom 
tidiga insatser förebygger att ärenden blir allt för komplexa. 

5.6 Uppföljning/utvärdering 

Utvärdering av familjesamverkansteamets arbete är viktigt. 

Målet för verksamheten är bättre samverkan vilket framförallt innebär färre möten, 

rätt insatser i rätt tid samt skillnad i vardagen för de barn/ungdomar och familjer som 

berörs. 
Det åligger verksamhetens chef att redan från uppstart ha former, innehåll och 

strukturer för utvärdering. 

Utvärdering bör vara av både kvantitativ och kvalitativt slag. 
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Bilaga 1. 

Redovisning av erhållna stimulansmedel och statsbidrag 
under 2018 

Stimulansmedel från SKL /Uppdrag psykisk hälsa 2018 {avrundat): 

Region Örebro län 26 miljoner, varav 7,3 miljoner avser barn/ungas psykiska hälsa 

Ljusnarsberg 171 500 
Nora 372 000 
Hällefors 246 000 
Lindesberg 820 000 

Statsbidrag från socialstyrelsen/ Uppdrag stärka insatser för barn och unga med 

psykisk ohälsa 2018: 

Hällefors 
Nora 
Lindesberg 
Ljusnarsberg 

396 665 + 60 174 
316 633 
397 201 
515 452 
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