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Förord

Västbus har varit mitt fokus i drygt två år. Under de åren har jag nästan dag-
ligen pratat om Västbus med vemhelst som velat dela sina erfarenheter: för-
äldrar, ungdomar, socialsekreterare, kuratorer, specialpedagoger, rektorer, 

psykologer, sjuksköterskor, processledare, chefer, politiker, beredande tjänstemän, 
utvecklingsledare … För mig sätter Västbus fingret på en av de mest centrala sam-
hällsfrågorna idag: att välfärdssystemet behöver bli bättre på att möta människor i 
behov av sammansatt stöd. I ett system med så många aktörer med så många upp-
drag krävs en stor tydlighet och lyhördhet om en överenskommelse som Västbus 
ska bli begriplig, få genomslag och åstadkomma förbättringar. 

Å ena sidan verkar Västbus så enkelt – vi måste samverka när barn och unga 
behöver det. Å andra sidan så svårt – riktlinjerna lämnar öppet för alla möjliga 
tolkningar. Västbus ger inte självklart någon vägledning i de svåra frågorna om när 
verksamheter ska samverka, hur de ska samverka och vad samverkan innebär. En 
sådan diskussion är både efterfrågad och nödvändig. Den måste också innebära att 
blicken lyfts för att söka svaret på vad som blir bra, inte bara för de professionella 
aktörerna, utan framförallt för barn, ungdomar och deras familjer. Den frågan 
måste stå högst på agendan. Utan en nyfikenhet inför den spelar det ingen roll vilka 
överenskommelser som skrivs eller vilka metoder som används. 

Förhoppningen är att rapporten kan användas just så: till en diskussion om hur 
varje verksamhet kan utveckla och förbättra insatser och samverkan kring barn 
och unga som behöver stöd från många håll. Hur fungerar det idag? Och vad kan 
ni göra för att bli ännu bättre? Förhoppningen är att inte bara väcka frågor, utan 
att också peka på möjliga vägar. Det är inga lätta frågor, men de går att ta sig an 
på många sätt som i sig inte behöver vara särskilt märkvärdiga för att ändå göra 
positiv skillnad.

Stort tack till alla som medverkat på olika sätt och gjort arbetet meningsfullt 
och möjligt! 

Jag ansvarar för innehållet i denna rapport, men även fil dr Camilla Blomqvist 
har bidragit med datainsamling och analys och Ulla-Britt Caping Salas har agerat 
metodhandledare i förbättringsarbetet. 

December 2014
Anna Melke, fil dr i offentlig förvaltning och forskare vid 
FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund 
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BUM Barn- och ungdomsmedicin. Specialistvård organiserad på primärvårdsnivå, 
t.o.m. 18 år, som utreder, behandlar och följer upp kroniska åkommor, ut-
vecklingsavvikelse, psykosomatisk problematik m.m. Personal kan bestå av 
läkare, sjuksköterskor, psykologer, dietister.

BUP Barn- och ungdomspsykiatri. Specialistvård för dem som bedöms ha störst 
behov av psykiatrisk vård och stöd, t.o.m. 18 år. Utreder och behandlar. 
 Personalen kan bestå av psykologer, socionomer, läkare och sjuksköterskor. 
Det finns öppen- och slutenvård (heldygnsvård) och ibland även akutkliniker 
och mellanvård. 

Elevhälsa Alla elever ska ha tillgång till elevhälsa. Består av skolläkare, skolsköterska, 
skolkurator, psykolog och specialpedagogisk kompetens. Har bland annat i 
uppdrag att uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa, samt bidra med 
åtgärder och anpassning för elever i behov av särskilt stöd.

FoU i Väst Avdelning inom GR som arbetar med forskning och utveckling.

GR Göteborgsregionens kommunalförbund är en samarbetsorganisation för 13 
kommuner.

HAB Habilitering. Organiseras som barn- och ungdomshabilitering upp till 16 
år, därefter vuxenhabilitering. I texten avses det förra vid användandet av 
förkortningen HAB. Habiliteringen ger stöd och behandling till barn och 
ungdomar med varaktiga funktionsnedsättningar, samt till deras närstå-
ende. Målet är att människor med funktionsnedsättning ska kunna delta 
i  samhället på lika villkor. Personalen arbetar i team som kan inkludera 
 arbetsterapeut,  dietist, fritidspedagog/konsulent, kurator, logoped, läkare, 
psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska, specialpedagog eller talpedagog.

HSL Hälso- och sjukvårdslag (1982:763). 

IFO Individ- och familjeomsorg. Socialtjänsten består av individ- och familjeom-
sorg, äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsätt-
ning. Inom IFO ryms barn- och ungdomsvård, familjerätt, missbruks- och 
beroendevård, ekonomiskt bistånd m.m. Även ungdomsmottagningar kan 
vara organiserade under IFO. Uppdraget innebär förebyggande, utredande 
och behandlande arbete. 

Förkortningar och förklaringar
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IP Individuell plan. En sådan ska erbjudas i samband med att LSS-insatser 
 beviljas. 

LSS Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ofta 
egen enhet inom socialtjänsten som arbetar utifrån denna lag.

NP/NPF Neuropsykiatri/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De vanligaste 
funktionsnedsättningarna är ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes  syndrom 
och tvångssyndrom. Ett NP-team kan finnas knutet till BUM eller BUP. Vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns även enheten Barnneuropsykiatri, 
BNK.

NSPHiG Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg. Nätverk för brukar-, 
 patient- och anhörigorganisationer som även finns på andra håll i Sverige.

Primärvård Primärvården tar hand om de vanligaste sjukdomarna, kroniska sjukdomar, 
en stor del av barns och äldres sjukdomar, psykisk ohälsa, missbruk. Basen 
är vårdcentralerna. Primärvård brukar särskiljas från specialiserad sjukvård.

Psynk Nationell satsning på synkronisering av insatser kring barns psykiska hälsa. 
Finansierat av Socialdepartementet, projektledning vid SKL, medverkan från 
kommuner och landsting.

Simba Närvårdssamverkansorganisation för den nära vården i mellersta Bohuslän 
(Kungälv, Stenungsund, Tjörn) och Ale.

SIP Samordnad individuell plan. Lagstadgat krav i HSL och SoL vid samord-
ningsbehov. Även benämning på den gemensamma handlingsplan som för-
ordas i Västbus riktlinjer.

SiS Statens institutionsstyrelse. Bedriver tvångsvård och verkställer sluten ung-
domsvård i samverkan med socialtjänsten.

SKL Sveriges Kommuner och Landsting. Intresseorganisation för Sveriges 290 
kommuner och 20 landsting/regioner.

VGR Västra Götalandsregionen är landstinget i Västra Götalands län.

Västbus Riktlinjer om samverkan kring barn och unga med sammansatt psykisk/ 
psykiatrisk och social problematik i Västra Götaland.

Västbusgrupp Lednings- och styrgrupper på regional, delregional och kommunal/stadsdels-
nivå utifrån Västbus riktlinjer.

Västbusmöte Benämning i denna rapport för samverkansmöten med professionella och 
familj, en modell från riktlinjerna där det kallas nätverksmöte Västbus vilket 
är en svårläst term att använda i löpande text.

VästKom Västsvenska kommunalförbundens samorganisation. En sammanslutning 
som arbetar på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland: 
Boråsregionen Sjuhärad, Fyrbodal, Göteborgsregionen och Skaraborg.
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Problemformulering – varför ett arbete om Västbus?
Västbus är en regional överenskommelse om gemensamma riktlinjer för  samverkan 
kring barn och unga med en sammansatt social och psykisk/psykiatrisk  problematik. 
Riktlinjerna arbetades fram i början av 2000-talet, undertecknades 2005 och revi-
derades 2012. Att skapa gemensamma dokument för flera sektorer och ett län av 
Västra Götalands storlek är en diger uppgift. Att få dem använda, implementerade, 
likaså. 

Västbus följdes initialt upp av forskaren Staffan Johansson vid två tillfällen: 
2007 och 2009. Ett urval av tjänstemän runt om i länet besvarade då  enkätfrågor 
om hur väl de kände till och vad de tyckte om Västbus. De fick också frågor om 
huru vida de samverkat enligt riktlinjerna och om Västbussamverkan varit till 
 någon nytta. Sammanlagt skickades enkäter till runt 700 personer vid dessa två 
tillfällen. Knappt hälften svarade på enkäten 2007, medan 61 procent av enkäterna 
besvarades två år senare. Högst var svarsfrekvensen inom IFO och BUP. Lägst var 
den inom förskolan där endast 14 procent svarade vid första tillfället och 24 vid 
det andra. Det var alltså stor skillnad i hur många svar som kom in från olika verk-
samheter. Det var också stor skillnad mellan olika delar av länet. I vissa kommuner 
och stadsdelar svarade alla, i andra bara någon enstaka. 

En slutrapport publicerades 2010 (Johansson 2010b) och slutsatserna var då, 
kortfattat, att Västbus tycktes vara relativt välkänt, att personalen inte såg några 
direkta hinder för användning och att de tyckte att Västbus verkade vara något bra. 
Däremot hade Västbussamverkan inte skett i någon större utsträckning och det var 
svårt att peka på någon direkt nytta. 

Författaren pekade också på flera grundläggande frågor som skulle behöva för-
tydligas, till exempel hur målgruppen faktiskt såg ut: hur många ”Västbusbarn” 
ska vi förvänta oss att det finns och vilken problematik ska det handla om? Och 
hur genomgripande ska samverkan vara – handlar det om nya arbetssätt för att 
förbättra hälsan hos barn och unga eller handlar det om att det måste finnas en 
”skiljenämnd” när samverkan går i baklås? Och finns det verkligen en samsyn 
 mellan olika organisationer om vad det är som ska ske?

1. Rapporten i din hand

Del I. Utgångspunkter
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Det arbete som redovisas i den här rapporten har haft som ambition att ta tag i 
de här frågorna. När denna rapport publiceras har riktlinjerna funnits i tio år. Det 
finns därför anledning att försöka illustrera hur de används i praktiken. Den som 
är bekant med implementeringsforskning vet att det egentligen bara finns en sak 
vi kan vara säkra på: det blir aldrig riktigt som det var tänkt. Implementering är 
också en långsiktig process som kontinuerligt behöver följas upp för att synliggöra 
det som fungerar och inte fungerar, hur riktlinjer tolkas och omtolkas och vilka 
konsekvenser det får för det problem som skulle lösas.

Uppdraget att på nytt undersöka Västbus initierades av Västbus regionala styr-
grupp 2012 och genomfördes av forskare och metodhandledare vid FoU i Väst/
GR under 2013–14. Den förra undersökningen finansierades av de statliga medel 
som delades ut i samband med psykiatriutredningen (ledd av Anders Milton 2003–
2006). Den undersökning som rapporteras här har finansierats via, och varit en 
del av, den nationella satsningen Psynk som handlat om att synkronisera insatser 
för barn med psykisk ohälsa. Detta upplägg innebar att arbetet på Psynkkansliets 
uppmaning haft två delar: en undersökning och ett förbättringsarbete som löpt 
parallellt. Förbättringsarbetet har inneburit att runt 90 personer involverats i team-
arbete och gemensamma seminarier. En del av dem har även deltagit mer intensivt, 
i nätverk som träffats regelbundet och som deltagare i en gemensam kurs. Finansie-
ringen innebar att det, förutom lönekostnader för forskare och handledare, fanns 
medel till kompetensutveckling för dem som deltog i förbättringsarbetet. 

Det parallella förbättringsarbetet har varit en stor tillgång i arbetet att illustrera 
Västbus praktik. Det har gett en helt annan inblick och förståelse än att enbart 
utgå från intervjuer; en slags triangulering där slutsatser kan bekräftas med hjälp av 
olika källor. På så sätt har det berikat och kompletterat undersökningen och gjort 
uppdraget till ett intressant FoU-arbete. I förbättringsarbetet har samma typ av 
frågor diskuterats som vid undersökningens intervjuer. Vad fungerar och inte? Hur 
gör ni? Vad uppfattas som oklart? Vissa frågor har heller inte kunnat illustreras i 
undersökningen, men däremot med hjälp av processledare i förbättringsarbetet. 
Därför presenteras undersökningen och förbättringsarbetet i en gemensam rapport. 
Vilka resultat som hör till respektive spår framgår dock tydligt. 

Frågeställningar – vad ville vi veta?
Det övergripande målet för denna rapport är att ge exempel på hur Västbus  används 
och gör nytta i praktiken, genom att undersöka hur personal, föräldrar och barn/
unga uppfattar Västbus. Rapporten är tänkt att användas för en bred reflektion 
kring hur Västbus praktik förhåller sig till dess idé och hur idé och praktik bör 
utvecklas för att göra positiv skillnad för en målgrupp som är i stort behov av ett 
fungerande stöd.

Del I. Utgångspunkter
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Ambitionen har varit att belysa följande frågor:
• Varför sker ett nätverksmöte Västbus (härefter kallat Västbusmöte): Vilken 

sammansatt problematik är det som identifieras – vilka sociala och vilka 
 psykiska problem blir Västbusärenden? Vilka blir det inte? 

• Vem kallar till ett Västbusmöte: Vilka verksamheter har rätt att initiera ett 
nätverksmöte Västbus? Vilka gör det i praktiken?

• Hur ofta kommer Västbus till användning?
• När kallar en verksamhet till Västbusmöte: Används Västbus i förebyggande 

syfte (som en tidig insats)? Hur spridd är problematiken (är personen redan 
ett ärende hos de olika verksamheterna)? Är Västbus en sista utväg när inget 
annat fungerat?

• Hur går ett Västbusmöte till? Vilka deltar? Vilka är aktiva? Hur sker samtalet/
förhandlingen?

• Vad leder Västbusmötet/samverkan till i form av handlingsplan och insatser?
• Hur sker uppföljning? Finns rutiner? Hur länge håller man fast vid Västbus 

(hur många uppföljande möten)? Är Västbus en modell för långsiktig eller 
tillfällig samverkan?

• Vad fungerar bra enligt familj och profession?
• Kring vad uppstår konflikter? Hur hanteras de i Västbus infrastruktur? Hur 

används avvikelserapporteringar?

Metod och material – tillvägagångssätt
För att svara på frågeställningarna har två aktiviteter genomförts: en undersök-
ning där dokumentation, observation, intervjuer och webbenkäter utgör material 
och ett förbättringsarabete där elva team har följts och där deras ”verkstad” och 
slutrapporter utgör material. Resultatet från dessa två aktiviteter redovisas i varsin 
del i kommande kapitel.

En undersökning …
Det finns olika sätt att undersöka hur riktlinjer kommer till användning. I det 
här fallet handlar det om såväl operativ som strategisk samverkan som förväntas 
genom föras av ett mycket stort antal professionella aktörer kring ett stort antal 
famil jer och inom flera verksamheter. I den förra implementeringsstudien uppskat-
tades att 60 000 personer berörs av Västbus i sin profession. Att det inte går att göra 
en totalundersökning – där alla användare och brukare intervjuas – är uppenbart. 

Den förra undersökningen använde sig av enkätutskick för att nå så många 
som möjligt och besvara frågor om ”hur många …”. Den här undersökningen 
har framförallt använt intervjuer istället. Det beror på att frågorna har varit av 
kvalitativ karaktär, dvs. de handlar om att få en ökad förståelse för hur personer 

Del I. Utgångspunkter
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resonerar, snarare än att svara på frågor om hur många som resonerar på olika 
sätt. Hur många personer som då ska intervjuas kan vara svårt att avgöra och går 
egentligen inte att på förhand bestämma. Vid kvantitativa studier beräknas antalet 
enkäter utifrån den tänkta totalpopulationen – statistiska beräkningar gör det möj-
ligt att bedöma hur många som ska tillfrågas för att kunna generalisera svaren, det 
vill säga för att tro på att svaren inte är styrda av slumpen. I en kvalitativ under-
sökning handlar det i stället om att intervjua så många individer att en variation 
fångas in. Det kallas för att uppnå teoretisk mättnad och infaller då samma svar 
återkommer. Att intervjua fler hade då endast gett mer av samma sak. Styrkan i en 
kvalitativ  studie är att materialet kan ge en fördjupad förståelse för ett fenomen och 
det som blir generaliserbart är att de åsikter/berättelser som kommer fram bedöms 
återspegla de åsikter/berättelser som finns. Hur vanligt förekommande de är går det 
dock inte att säga något om. 

Intervjuer har genomförts med personal i fyra områden; tre kommuner och en 
stadsdel i Göteborg. Kommunerna varierar i invånarstorlek, geografiskt läge och 
kommunförbundstillhörighet. Urvalet kan därför beskrivas som både strategiskt 
och slumpmässigt – strategiskt därför att en viss variation har täckts in, men slump-
mässigt för de flesta andra variationer såsom organisatoriska skillnader.

Från utbildningssektorn handlar det om förskola, grundskola och gymnasium. 
Respondenterna har haft funktioner som förvaltningschef, rektor, specialpeda-
gog, skolkurator eller skolsköterska. Från socialtjänsten handlar det om IFO-chef, 
enhetschef, socialsekreterare, LSS-handläggare samt kurator vid ungdomsmot-
tagningen. Från sjukvården handlar det om enhetschef, kurator och psykolog på 
BUP, enhetschef och kurator vid barn- och ungdomshabilitering samt enhetschef 
vårdcentral och BUM. De flesta intervjuer har skett på verksamheten, men några 
har också genomförts per telefon. Det vanligaste har varit enskilda intervjuer, men 
ibland har flera personer, till exempel en skolkurator och en skolsköterska från 
elevhälsan, intervjuats tillsammans. Sammanlagt har 40 tjänstemän intervjuats, 
 varav ungefär hälften var chefer.

Även föräldrar och barn/ungdomar har intervjuats, dock inte i den omfattning 
som vi hade hoppats. Rekrytering har skett via de tjänstemän som intervjuats. Vi 
kom då i kontakt med tre familjer där tre föräldrar och två ungdomar intervjuades. 
Vi deltog även som observatör vid två Västbusmöten. I två fall var det enhetschef 
vid BUP som förmedlade kontakt till familjerna, i ett fall var det socialtjänsten. En 
förälder och en ungdom intervjuades per telefon, medan två föräldrar intervjuades 
i hemmet och en ungdom valde att träffas på skolan. I en familj intervjuades inte 
något barn. Det berodde på att vårdnadshavarna inte ansåg det lämpligt på grund 
av funktionsnedsättning och mognad.

Att gå via tjänstemän var alltså inte ett effektivt sätt att komma i kontakt med 
familjer och svårigheterna att rekrytera brukare via verksamheter är ett välkänt 
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forskningsproblem. En anledning kan vara att de yrkesverksamma inte tycker att 
studien är en bra idé, en annan att de i välmening agerar ”grindvakter” för att 
skydda sina klienter/patienter/elever från ytterligare personer som vill ställa frågor. 

Eftersom det var svårt att komma i kontakt med tjänstemännen efter intervju-
tillfället var det inte möjligt att följa upp hur många familjer som tillfrågades och 
hur många som tackade nej. Det kan vara så att många familjer tackade nej till 
erbjudandet, men vår hypotes är att de inte fick någon information. Slutsatsen är 
att undersökningen var för dåligt förankrad för att detta moment skulle fungera. 

För att nå fram till familjer hade det varit önskvärt med ”dörröppnare” inom 
verksamheterna som tog ansvar för rekryteringen. Ett annat alternativ hade varit 
att rekrytera deltagare via annonsering, till exempel i väntrum, dagspress eller via 
brukar- eller anhörigorganisationer i respektive kommun/stadsdel. Det är dock inte 
troligt att det skulle ha gett ett bättre resultat. Under de sista månaderna gjordes 
ändå ett försök till rekrytering av familjer via brukarorganisationerna Attention 
och Nätverket för neuropsykiatriska funktionshinder i Lerum, vilket gav ytterligare 
ett intervjutillfälle med ett föräldrapar. 

Sammantaget intervjuades alltså fem föräldrar (två pappor, tre mammor) och 
två ungdomar (en kille och en tjej) från fyra familjer. Uppföljande telefonsamtal 
och mejlkorrespondens har skett med de föräldrar som även deltog via observa-
tion. Syftet var då att höra hur situationen utvecklats, exempelvis om barnet fått 
skolplats eller om en utredning blivit klar. 

Eftersom vi endast kom i kontakt med sju individer har deras plats i rappor-
ten fått övervägas – vetenskapligt är detta inte tillräckligt för att tro att vi fått en 
”teoretisk mättnad”. Redovisningen av observationstillfällen och familjeintervjuer 
måste därför läsas med detta i åtanke. Motiveringen till att ta med dessa berättelser 
är att de trots allt lyfter frågor som tycks viktiga att beakta i ett fortsatt förbätt-
ringsarbete. Bedömningen är också att individerna representerar en bredd exempel-
vis i fråga om hur de tycker att hjälpen fungerar. 

Alla som intervjuats har fått samtycka, muntligt eller skriftligt, till intervjun. De 
har också fått ta del av skriftlig information om undersökningen. Med anledning 
av intervjuer med berörda familjer inhämtades godkännande från Regionala etik-
prövningsnämnden i Göteborg (Dnr 595–13). 

Intervjuer och observationer behandlas anonymt. Därför anonymiseras även 
kommuner/stadsdelar. Detta var en viktig förutsättning för att de som intervjuades 
skulle känna sig fria att säga vad de tyckte och för att några familjer inte ska kunna 
identifieras. Intervjuanteckningar har skrivits ut och sammanställts för analys av 
teman och för att kunna lyfta fram vilka frågor som personerna engagerats av. 

Materialet som ligger till grund för den här analysen är alltså i huvudsak utsagor 
från intervjuer, men också ett fåtal observationer. Dessutom har ambitionen varit 
att samla den Västbusdokumentation som finns tillgänglig i form av årsberättelser, 
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lokala utvärderingar och andra former av sammanställningar. 
Två kompletterande kortfattade enkäter skickades också ut per e-post. Detta för 

att täcka in frågor om ledningsgrupperna (härefter kallade Västbusgrupper), som 
utgör en del av Västbus riktlinjer och som har ett uppdrag när det gäller implemen-
tering och utvecklingsarbete. 

Den andra enkäten gick till enhetschefer vid Gryning Vård AB. Som framgår 
i nästa kapitel var skapandet av det länsgemensamma och kommunägda vård- 
och behandlingsbolaget Gryning en viktig orsak till att Västbus riktlinjer kom till. 
Efter som enheterna är olika till sin karaktär (men vänder sig till barn, ungdomar 
och familjer som skulle kunna falla inom Västbus målgrupp) och spridda över hela 
länet var det svårt att inkludera någon i intervjuurvalet. Istället föll valet på en 
kvantitativ undersökning som innehöll ett mindre antal frågor och som vände sig 
till samtliga enhetschefer.

Svaren från enkäter och intervjuer ska inte ses som likvärdiga, utan som komple-
ment till varandra. Det är olika frågor som behandlats och svaren blir av olika 
karaktär. Enkätutskicken innehåller endast ett tiotal frågor, men ger en snabb bild 
som ingen tidigare sammanställt och sändes ut till samtliga medlemmar i lednings-
grupp respektive enhetschefsgrupp. Sammantaget har ambitionen varit att belysa 
Västbus användning och nytta med hjälp av olika slags underlag. 

INTERVJUER

Skola: förvaltningschef, rektor, skolkurator,  skolsköterska, specialpedagog   14

Sjukvård: chef, kurator inom primärvård, BUP, HAB   13

Socialtjänst: chef, handläggare IFO, LSS,  nätverksledare/resursteam  13

Ungdomar   2

Vårdnadshavare   5

WEBBENKÄT ANTAL SVAR ANTAL UTSKICK

Västbus lokala styrgrupper 21 44*

Västbus delregionala styrgrupper 2 5

Gryning Vård AB, enhetschefer 24 27**

* Utskick via mejl till alla adresser som fanns tillgängliga via Västbus webbplats samt för Göteborgsområdet (vilka inte fanns tillgängliga på 
hemsidan, men via processledaren i temagrupp Barn och unga). 

** Utskick genomfördes med hjälp av Gryning Vård AB:s kvalitetsutvecklare som vidarebefordrade till samtliga enhetschefer.
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DELTAGANDE OBSERVATION

Västbusmöte för 17-åring, gymnasieskolan kallar. Deltagare: ungdom, vårdnadshavare (pappa), 
socialtjänsthandläggare IFO, kurator och enhetschef BUP, mentor, skolkurator, specialpedagog, koordinator från 
skolan som agerar mötesledare.

Uppföljningsmöte för 12-åring, BUP kallar. Deltagare: vårdnadshavare (mamma, pappa), LSS-handläggare, 
rektor, mentor, skolsköterska, specialpedagog, sjuksköterska representerar BUP och agerar mötesledare, ST-
läkare medverkar för att dokumentera. Även BUM och HAB är kallade, men kommer inte.

… och ett förbättringsarbete
Psynkkansliet föreslog att förbättringsarbetet skulle utformas enligt genombrotts-
metoden. Till skillnad från undersökningen, där respondenterna kommer från flera 
kommunalförbund, kom enbart Göteborgsregionen att utgöra arena för detta spår. 
Orsaken var praktisk – initiering och planering behövde ske snabbt och metodstöd 
kunde inte ges i ett för stort geografiskt område. 

I slutet av 2012 tillfrågades individ- och familjeomsorgens chefer (befintligt 
IFO-chefsnätverk i Göteborgsregionen) om de var intresserade av att delta i ett 
förbättringsarbete kopplat till Västbus. De tog med frågan till respektive Västbus-
grupp och i december 2012 hade ett tiotal grupper svarat ja. Ytterligare några var 
intresserade, men fick inte med sig övriga parter (skola och sjukvård). Därutöver 
tillfrågades, på Psynkkansliets uppmaning, även Vänersborgs kommun, som redan 
var delaktig i Psynk sedan flera år. 

I februari 2013 bjöds de Västbusgrupper som visat intresse in till ett första semi-
narium för att introducera Psynk och det erbjudande som deltagande innebar – att 
under två år få stöd att arbeta med de förbättringsfrågor som Västbusgrupperna 
själva identifierat. Deltagarna träffades sedan vid ytterligare fem  seminariedagar 
i Göteborg utifrån det gemensamma temat Västbussamverkan. Större delen 
av dagen ägnades då åt föredrag, men det gavs även tid för teamen att arbeta. 
Däremellan förväntades alla team arbeta med sina egna förbättringsområden. 
 Metodhandledare och forskare stod till förfogande för stöd och deltog i samtliga 
Västbusgrupper, både på eget och på gruppernas initiativ. Uppmaningen var att 
inom Västbusgruppen identifiera förbättringsområden, för att sedan låta operativa 
team arbeta med frågorna. Ett exempel på detta skulle kunna vara att förbättra 
kvaliteten på Västbusmöten genom att öka barn och ungdomars delaktighet (testa 
idéer om hur  möten behöver genomföras för att ungdomar ska vilja vara med på 
mötet, hur deras vilja och åsikt kan tydliggöras även när de inte är med osv.). I 
realiteten skapades dock få sådana team – istället stannade frågorna i lednings-
grupperna. De team som knöts till Västbusgrupperna kom att handla om skolfrån-
varofrågor, vilket endast delvis kan sägas handla om Västbus. En Västbusgrupp 
hade redan ett sådant arbete på gång och inkluderade då detta. Andra grupper 
gjorde nya satsningar på det området, inspirerade av Vänersborgs framgångsrika 
satsning som presenterades och spreds i gruppen. 
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Det visade sig vara en svår uppgift att få igång teamen. En orsak till det är 
förmodligen att genombrottsmetoden inte var känd för deltagarna. Det har därför 
tagit tid att förklara, motivera och stödja. Detta resulterade också i att vi beslutade 
att sammanställa ett studiematerial om genombrotts- och förbättringsarbete, som 
nu finns tillgängligt. En annan anledning är att Psynk inte heller varit helt lätt att 
förklara – en hel del diskussioner har fått ägnas åt vad som är vad, vem som räknas 
som deltagare och vad kompetensmedel kunde användas till och av vem. Psynk 
kom också alltmer att kopplas ihop med den större nationella satsningen, PRIO 
psykisk hälsa, vilken haft liknande mål och dessutom innehållit statliga stimulans-
medel (så kallade prestationsmedel) som ibland sammanfallit med Västbusarbetet. 
Detta har i sig väckt många frågor och nya förbättringsidéer. En annan viktig orsak 
till att förbättringsarbetet har krävt tid handlar också om att få av de deltagande 
Västbusgrupperna hade en tydlig idé om förbättringsarbete. Frågan vi ställde – 
”Vilka förbättringsområden har ni identifierat i den här gruppen nu/under årens 
lopp?” – tog tid att besvara. Vårt stöd bestod då snarare i att väcka den frågan. 
Det här berodde i sin tur bland annat på att flera grupper var omformerade (efter 
stadsdelssammanslagning eller annan omorganisering), bestod av nya representan-
ter eller inte hade för vana att ”bedriva verkstad” utan snarare fungerade som en 
plats för informationsutbyte och allmänna diskussioner utifrån spontana exempel 
på problem, inte utifrån systematiskt kvalitetsarbete (jfr Liljegren 2014). 

Den viktigaste anledningen av alla var förmodligen att förbättringsarbete i sig 
tar mycket tid och att tid måste prioriteras till just detta. För att vi verkligen  skulle 
haft möjlighet att bedriva ett genombrottsarbete hade ett helt annat för arbete 
krävts, samt deltagare som kunde ta sig tid. Istället fick vi försöka få igång ett 
 arbete under givna förutsättningar och kan ändå konstatera att mycket har hänt. 
Allra mest har hänt i de grupper där personer anställts som processledare eller 
dylikt, på hel- eller deltid. Göteborg, Mölndal och Vänersborg har använt PRIO-
medel till detta.  Andra har använt befintlig personal som i sin tjänst haft utrymme 
för utvecklingsarbete. Förbättringsarbetet har både knutits till pågående förbätt-
ringsansatser inom området, och bidragit till att sådana initierats.

FÖRBÄTTRINGSARBETETS DELTAGARE

Lokala Västbusgrupper Ale, Alingsås, Mölndal, Stenungsund-Tjörn, Vänersborg, Angered, 
 Majorna-Linné, Västra Hisingen, Örgryte-Härlanda.

Delregional Västbusgrupp Göteborgsområdet: Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille, Öckerö

Operativa team Trulsegårdsskolan (Västra Hisingen), Arbetsgrupp för ökad elevnärvaro 

 (Örgryte-Härlanda)
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Läsanvisning – hur är rapporten upplagd?
Att säga något som är relevant för ett så stort område som Västra Götaland är en 
utmaning. En stor variation är given och det är också vad denna rapport påvisar. 
Förhoppningen är att genom denna illustration av Västbus praktik bidra till en 
diskussion om vilka Västbus- och samverkansfrågor som är intressanta att arbeta 
vidare med lokalt, delregionalt och regionalt. Förhoppningen är också att rappor-
ten, via förbättringsarbetet, ger idéer om hur det kan gå till. 

Del I av denna rapport är en introduktion och bakgrund till rapporten och Väst-
bus. I del II redovisas resultaten från undersökningen, medan förbättrings arbetet 
redovisas i del III. Slutligen, i den fjärde och sista delen, ges några teoretiska reflek-
tioner samt en framåtblick – vad behöver hända nu?

GENOMBROTTSMETODEN
Genombrottsmetoden är ett förbättringskoncept som använts i nationella projekt inom till 
exempel psykiatri och äldreomsorg (Bättre vård, mindre tvång och En bättre demensvård 
är två exempel). Det är också ett koncept som använts av FoU i Väst/GR, till exempel kring 
samverkan mellan olika avdelningar inom socialtjänsten (Barnets rättigheter i vårdnadstvis-
ter). Genombrottsmetoden kommer ursprungligen från sjukvården och USA och bygger i sin 
grundversion på en idé om att överbrygga gapet mellan kunskap och praktik – att täppa till 
luckan mellan vad vi vet och vad vi gör. Förbättringsarbetet har inspirerats av genombrotts-
metoden, men inte följt alla dess moment eftersom det inte var möjligt. Kunskapsbasen och 
det gemensamma målet handlade om att förbättra samverkan kring barn och unga med 
sammansatt psykisk och social problematik. 

Ambitionen var att team (Västbusgrupper m.fl.), i enlighet med modellen, skulle träffas till-
sammans på lärandeseminarier (heldagar). Så skedde också tre gånger per år. Däremellan 
förväntades teamen arbeta enskilt under så kallade arbetsperioder. Forskare och metod-
handledare stod då till förfogande för stöd och medverkan vid möten, workshops, studie-
besök, konferenser etc. Arbetet skulle struktureras av genombrottsmetodens verktyg PGSA-
hjul (arbetsgången Planera, Göra, Studera, Agera) och frågeställningar som klargör vad som 
behöver göras. Under 2013–2014 togs ett studiematerial fram tillsammans med kollegor 
vid Qulturum, landstinget i Jönköpings län, och Stiftelsen Allmänna Barnhuset, samt i Möln-
dals stad. Det finns tillgängligt på grkom.se/valfard: ”Förändring, förbättring, lärande! Intro-
duktion och inspiration till förbättringsarbete och genombrottsmetoden.”
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PSYNK – ETT NATIONELLT PROJEKT 2012-14
Vad? Psynk hade till uppgift att synkronisera insatserna för barn och ungdomars psykiska 
hälsa runt om i landet med stöd från ett nationellt projektkansli i Stockholm.

Mål? Projektets övergripande mål var att barn och ungas psykiska hälsa ska mötas med 
en helhet – det vill säga att barn, unga och deras närstående får den hjälp de behöver, när 
de behöver den.

Hur? Projektet skulle ta fram praktiskt fungerande metoder för arbete och synkronisering 
för att till exempel skola, socialtjänst och sjukvård ska kunna ge rätt hjälp på rätt nivå.

Vilka? SKL tog i en överenskommelse med staten ansvar för att driva projektet. Det finan-
sierades av Socialdepartementet.

Var? Projektet erbjöd medverkan från hela riket på flera olika ambitionsnivåer och inom 
olika utvecklingsteman. Det centrala kansliet fanns på SKL i Stockholm och innefattade 
en projektchef (Ing-Marie Wieselgren), temaansvariga samt personal för forskning/utvär-
dering, juridiska frågor, administration och kommunikation.

Varför? Psykisk hälsa är en förutsättning för ett gott liv. Projektet ska ta fram metoder så 
att psykisk hälsa kan mötas på ett hållbart och bra sätt i hela landet. Hjälp ska vara lätt att 
hitta och ges i rätt tid.

Källa: Psynk.se
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Detta kapitel ger en kort bakgrund om Västbus framväxt och innehåll för att 
ge en snabb bild till den läsare som inte känner till Västbus, men även med 

anledning av att många frågor uppstått kring Västbus under det här arbetet. Här 
besvaras några av dem.

Framväxt – varför kom ett förslag på gemensamma 
riktlinjer?
Västbus är en överenskommelse som växte fram under början av 2000-talet.1 I 
samband med bildandet av ett gemensamt bolag för vård och behandling för barn, 
ungdomar, familjer och vuxna missbrukare, Gryning Vård AB, konstaterade kom-
muner och landsting att ansvarsfördelningen dem emellan för placerade ungdomar 
var oklar. För att undvika framtida konflikter initierades ett projekt som skulle 
reda ut frågan. Projektet kom att kallas Västbus2 och leddes av en programgrupp. 
Uppdraget kom från samrådsorganet för Västra Götaland och VästKom, dvs. 
den politikergrupp som hanterar samverkans- och ansvarsfrågor i länet, våren 
2001.

Uppdraget var att utveckla samverkan och förtydliga ansvarsgränser mellan 
kommuner och region avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psy-
kiatrisk och social problematik. Även om det initialt handlade om institutionspla-
cerade ungdomar, konstaterade projektet snart att frågeställningen var lika aktuell 
för barn och unga som bodde hemma eller i familjehem. I projektdirektiven stod 
att läsa:

Arbetets inriktning skall vara att utgå från den enskilde unge och hans/hennes 
 familjs behov. Samverkan mellan vårdgivarna skall fungera så väl, sett ur den 

2. Västbus framväxt och innehåll

1 Beskrivningen bygger på vad som redovisas i Västbus. Om utveckling av samverkan mellan kommunerna och regionen 
avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik, förslag överlämnat från Västbus-
projektets programgrupp till huvudmännen 2004-02-01.

2 Namnet Västbus förklaras inte i riktlinjerna, men syftar förmodligen på att överenskommelsen utarbetats i Västsverige och 
att det handlar om Barn och UngaSamverkan. Socialstyrelsen (2013:67) listar ett antal samverkansavtal varav flera har BUS 
i sitt namn, men olika målgrupp och innehåll. 
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 enskildes perspektiv, att han/hon inte märker att ansvaret är delat och att man 
 passerar organisatoriska ansvarsgränser. 

Fem arbetsgrupper, en ledningsgrupp och en politisk grupp bildades för projektet. 
Totalt handlade det om cirka 60 personer som under dessa år deltog i workshops, 
seminarier och andra fora. I maj 2003 gick en projektrapport på remiss. 73 remiss-
svar inkom, framförallt från kommuner, men också från regionen, SiS och Gryning 
Vård. Enligt programgruppen var remissinstanserna positiva, men oroliga för kost-
nadsfrågor. 

I februari 2004 lämnade programgruppen för Västbusprojektet ett förslag till 
huvudmännen. I förslaget beskrivs idén:

Våra förslag till innehåll i en gemensam överenskommelse är ett steg i en långsiktig 
process för att utveckla samverkan kring barn och ungdomar med sammansatta 
svårigheter. Det ställer ökade krav på verksamheterna när det gäller förändrade 
arbetsformer, samverkan och kompetens. En förutsättning för att detta arbete skall 
bli framgångsrikt är att samtliga berörda verksamheter ser utveckling av samver-
kan inom området som ett gemensamt ansvar och som en prioriterad uppgift. (s.3)

Överenskommelsen motiveras av den samverkans- och  gränsdragningsproblematik 
som konstaterats både i statliga utredningar sedan decennier tillbaka (SOU 
1974:39; 1998:31; 2000:77; 2000:114; 2001:72) och i den egna samrådsgruppen. 
Det handlar exempelvis om att:

• Medarbetare inte känner till vilken lagstiftning som styr andras verksamheter
• Det brister i samverkan både inom och mellan huvudmän 
• Det saknas konkreta vårdplaner där det framgår vem som gör vad och vem 

som ansvarar för vad och för samordning. 
• Det samverkas redan, men inte på ett strukturerat sätt och utan gemensam 

dokumentation – blir egna journalanteckningar och familjen får ingenting. 

I förslaget understryks att samverkan kan bidra till att problem upptäcks tidigare 
och att barnet får nödvändiga insatser. Genom tidig upptäckt kan insatserna bli 
mindre omfattande och kostsamma både ur ett individuellt och ekonomiskt per-
spektiv. Förslaget inbegrep samordnade planeringar av allt behandlingsarbete som 
rör barn som behöver insatser från flera håll och att överenskommelser från sådana 
möten skulle dokumenteras i en gemensam handlingsplan. Det förväntades ge ökad 
tydlighet med konkreta beskrivningar av insatser, omfattning, samordningsansvar, 
uppföljningsplanering. 

Förslaget innehöll också en organisation för genomförande och uppföljning 
av överenskommelsen och dess intentioner för att den noggrant måste följas och 
omprövas för att hållas levande eftersom ”erfarenhet visar att vägen till samver-
kan över organisatoriska gränser är törnebeströdd”. Samverkan skulle följas upp 
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 ”genom årliga, gemensamma samverkansbokslut där vi gemensamt utvärderar vad 
vi har lyckats bra med och vad som behöver utvecklas vidare”. Gemensamma kri-
terier för boksluten skulle tas fram av styrgruppen. Implementeringen skulle också 
säkras via särskilt utbildade ”Västbus koordinatorer” som särskilt kunde bära 
samverkans- och Västbuskunskaper inom vård-, skol- och omsorgssektorn. 

Riktlinjernas innehåll
I februari 2005 rekommenderade samrådsgruppen att riktlinjerna skulle antas3. 
Därefter togs under 2005 beslut om att göra så i styrelserna inom VästKom, Västra 
Götalandsregionen och kommunalförbunden. Därefter antogs riktlinjerna av varje 
huvudman. Eftersom det är dessa riktlinjer som använts fram till att en reviderad 
version nyligen antogs (först under hösten 2014 hade alla kommuner samt regio-
nen formellt antagit dem) kommer de att redovisas helt kort här.

Riktlinjerna från 2005 är indelade i sju punkter. Den första handlar om gemen-
samma grundläggande värderingar om hur det är barnens behov och bästa, och 
inte organisationens resurser, som ska avgöra vilket stöd barnet får. Det finns också 
skrivningar om att psykiska svårigheter är ett växande problem och att dess orsa-
ker kan vara många. Det avslutas med att ringa in målgruppen.

Målgruppen för riktlinjerna omfattar barn och ungdomar, som behöver tvärpro-
fessionell kompetens från olika verksamheter. Inom målgruppen finns stor sprid-
ning vad gäller problemtyngd och därmed behov av insatser. För barnen är det en 
rättighet att mötas med resurser utifrån sina behov.

Det andra avsnittet handlar om bas- och specialistnivå och konstaterar att båda 
nivå erna möter målgruppen. Ett stort antal verksamheter räknas upp och det 
poäng teras att det är viktigt att insatser ges på rätt nivå.

Det är viktigt att rätt prioritering sker av vilka barn som ska få insatser från spe-
cialistnivån. Brister på basnivån vad gäller kompetens och resurser motiverar inte 
insatser på specialistnivån. Brister på specialistnivån motiverar inte heller att an-
svaret för insatser ligger kvar på basnivån. Varje huvudman ansvarar för att res-
pektive verksamheter har resurser för sina uppdrag.

Det tredje avsnittet handlar om skrivningar i SoL och HSL om samverkan – att 
socialnämnden har huvudansvar och att övriga parter ska delta i den samverkan 
som socialtjänsten initierar. Det fjärde avsnittet handlar om gemensam kompetens-
utveckling:

Gemensam utbildning skall genomföras årligen. Utbildningen sker områdesvis 
men med ett gemensamt innehåll för hela Västra Götaland. Ansvar för planering 
av innehåll i utbildningen sker gemensamt, och kommunförbunden svarar för att 
planering kommer till stånd.

Del I. Utgångspunkter
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I tidigare avsnitt har det också framgått vem som ansvarar:

Huvudmännen svarar för att kompetensutveckling sker för personal samt att 
 regelbundet erfarenhetsutbyte sker mellan verksamheterna på basnivån och  mellan 
nivåerna i syfte att skapa en gemensam bas för uppföljning och utveckling av de 
gemensamma arbetsområdena.

I rubriken nämns IFO, skola och BUP, men det är oklart varför eftersom dessa verk-
samheter inte någon annanstans särskiljs (detta försvinner när riktlinjerna senare 
revideras).

Den femte punkten beskriver hur samverkan ska gå till kring enskilda barn/
ungdomar. Följande figur illustrerar och en text beskriver en stegvis process från 
initiering till uppföljning:

Den sjätte punkten formulerar vad som gäller vid placering; att socialtjänst och 
psykiatri då har ett delat ansvar. Tvister kring detta ska lösas i linjeorganisatio-
nerna, men rapporteras till befintliga samverkansstrukturer. 

Den sjunde och sista punkten handlar om uppföljning och är mycket kortfattad: 

Del I. Utgångspunkter
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En uppföljning av riktlinjerna sker lokalt. Kommunförbunden får tillsammans 
med regionens sjukhusgrupper finna former för denna uppföljning på både politisk 
nivå och tjänstemannanivå utifrån befintliga samverkansstrukturer.

I stort sett följdes förslaget från programgruppen, men inte fullt ut. Exempelvis 
blev skrivningen inte att det skulle finnas ”Västbus koordinatorer”; istället talar 
riktlinjerna om gemensam utbildning i generella termer. Istället för en gemensam 
uppföljning av Västbus, blir skrivningen att den ska ske lokalt. Kommunförbunden 
får finna former tillsammans med sjukhusgrupperna. 

Utvecklingsarbete 2005–2014
Sedan 2005 har riktlinjerna utvärderats, kompletterats och reviderats på regional 
nivå vid ett antal tillfällen. En utvärdering genomfördes alltså via enkäter till perso-
nal runt om i länet vid två tillfällen: 2007 och 2009. Resultaten finns  sammanställda 
i FoU-rapporten ”Implementering av Västbus” och behandlades i föregående kapi-
tel (Rapport 1:2010, FoU i Väst/GR).

Två kompletteringar gjordes 2008. Det handlar dels om råd för skolans utred-
ningar av elever i grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola som 
är i behov av särskilt stöd och/eller uppvisar tecken på psykisk ohälsa, dels om 
framtagandet av en blankett och rutin för händelseanalys. 

2010 initierades också en revidering av Västbus riktlinjer från 2005. Det moti-
verades med att vissa justeringar redan gjorts och att det fanns lagändringar kring 
samverkan som påverkade skrivningen. Det fanns också en idé om särskilda rikt-
linjer för familjehemsplacerade barn utifrån den forskning som fått genomslag och 
som pekade på vikten av att uppmärksamma barnens skolgång (Västbus årsrap-
port 2010). År 2012 fanns ett förslag på reviderade riktlinjer, vilka idag är antagna 
i samtliga kommuner. Några av de saker som ändrades i de nya riktlinjerna handlar 
om att:

• riktlinjerna uttryckligen gäller även privata utförare (det nämns nu via en fotnot)
• terminologi uppdateras till gällande lagstiftning (elevhälsa istället för skolhälso-

vård, individuell plan istället för skriftlig handlingsplan osv.)
• skolans samverkansskyldighet uttryckligen nämns
• gemensam utbildning blir ett delregionalt ansvar
• skrivelser om familjehemsplacering lyfts ut
• rutiner för avvikelsehantering lyfts in

• styrgruppers och arbetsgruppers roller beskrivs mer ingående

När det gäller möten kring enskilda beskrivs processen nu mer kortfattat, men illu-
strationen är densamma. 

Lokala och delregionala grupper har också genomfört utvecklingsarbeten, 
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men det är svårt att få en samlad bild eftersom detta inte dokumenterats på något 
enhetligt sätt. Genom delregionala årsrapporter samt en webbenkät till samtliga 
Västbusgrupper framkommer dock exempel på såväl uppföljning (av möten kring 
enskilda barn/ungdomar) som utvärdering (av Västbus och dess styrgrupp inom 
kommungränsen) och utformandet av egna lokala eller delregionala Västbusrikt-
linjer. 

Sammanfattning
Västbus är riktlinjer om samverkan kring en viss målgrupp: barn och ungdomar 
som har en sammansatt social och psykisk/psykiatrisk problematik till och med det 
år de fyller 20. Det finns ingen ytterligare avgränsning av målgruppen, exempelvis 
vad som ska definieras som psykisk eller social problematik. Däremot tydliggörs 
att det inom målgruppen finns stor spridning vad gäller problemtyngd och därmed 
 behov av insatser. Ett stort antal verksamheter som möter barn och unga räknas 
upp i riktlinjerna, såväl de som möter alla (så kallad basnivå) som de som bara 
möter några (så kallad specialistnivå). 

Riktlinjerna innehåller för det första skrivningar av värdegrundskaraktär (bar-
nets behov och intressen i centrum) och hänvisningar till lagrum, för det andra en 
beskrivning av de verksamheter som möter målgruppen, för det tredje en modell 
för samverkansmöten kring enskilda barn och för kostnadsfördelning vid placering 
utanför hemmet. För det fjärde finns en implementerings- och uppföljningsstruktur 
för Västbus. 

Sedan den senaste revideringen finns även Västbus riktlinjer för familjehemspla-
cerade barn. Det framgår inte om dessa riktlinjer gäller alla familjehemsplacerade 
barn eller om de också ska ha ovanstående problematik. Till skillnad från de gene-
rella riktlinjerna, så finns skrivningar om forskning och evidensbaserad praktik. 
Det är också en genomgång om varje verksamhets skyldigheter i samband med 
familjehemsplaceringar. 

Från regionalt håll finns också uppdaterade ”Västbus råd och stöd vid allsidig 
elevvårdsutredning – skolnivå” som kallas för en bilaga. I denna hänvisas till Väst-
bus, men framförallt till skollagen (2010:800). Det finns också ett studiematerial 
från 2013 med goda exempel och diskussionsfrågor. 

Dessutom finns det lokala riktlinjer kring Västbus, såsom Västbas i Stenung-
sund (för att skilja ut basnivåns aktörer från specialistvårdens) eller som enskild 
Västbusgrupp tagit fram (finns både på lokal och delregional nivå). 

Det finns en regional styrgrupp för hela länet, fem delregionala grupper som 
bygger på sjukvårdsområdesuppdelningar/närvårdssamverkansindelning (Fyrbo-
dal, Samverkan i Göteborgsområdet, Simba, Sjuhärad och Södra Älvsborg) samt, 
på de flesta ställen, lokala ledningsgrupper som följer kommun/stadsdelsgränserna.

Del I. Utgångspunkter
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3. Västbus i praktiken – de 
yrkesverksammas perspektiv

Vad är Västbus och vem är det till för?
Den första frågan som ska besvaras handlar om hur Västbus uppfattas. Vad inne-
bär riktlinjerna och hur ser målgruppen ut?

Vad är Västbus jämfört med annan samverkan?
Västbus är ett ord som dyker upp då och då när någon varit på ett möte. Men vi 
åker på en massa olika möten med en herrans massa folk. Ibland kanske vi också 
följer Västbus riktlinjer utan att vi är medvetna om det? Jag deltog i ganska stora 
sittningar när det skulle skapas. Ibland kan jag undra vad det blev av det. För mig 
[som skolsköterska] handlar det mest om att vi ska göra basutredningar. 

Respondenten ovan exemplifierar en osäkerhet som återspeglas i många samtal om 
vad Västbus och Västbusmöten är. Vilka samverkansmöten ska klassificeras som 
Västbusmöten? Handlar det om att viss formalia använts – kallelse på speciell blan-
kett och handlingsplan enligt en mall? Eller att vissa aktörer deltar, till exempel att 
socialtjänsten finns med eller att både kommun- och landstingsaktörer medverkar? 
Eller att väldigt många aktörer deltar? Ska det handla om viss problematik? Eller 
om väldigt svåra situationer? Intervjuerna återspeglar en stor variation i hur de 
yrkesverksamma ser på frågan. 

Om jag ska vara ärlig tycker jag att Västbus är jättekonstigt. Tycker bara att det 
blivit knepigare, svårare och längre ifrån att jobba med patienten. Det är en djung-
el av möten. Vad är det nu för slags möte jag ska på? Vad är det för grupp? Man 
har gjort för många former, man vet inte vad som är Västbus och vad som är något 
annat.

Jag gissar att vi är på två samverkansmöten i veckan. Säkert mer. Men är det Väst-
busmöten? Kärt barn har många namn… Det är så rörigt. 

När vi frågat hur Västbussamverkan skiljer sig från annan samverkan är det ofta 
formalian som lyfts fram – Västbus är att bli kallad till ett möte på en särskild 
blankett och att dokumentera mötet i en särskild mall. Personal från elevhälsan 
förknippade också Västbus med de särskilda utredningar som ibland genomförs 
på skolan, detta trots att de egentligen inte har med Västbus att göra utan med 

Del II. Undersökningens 
resultat



32

skollagen. Dessa personer hade snarare läst de råd som tagits fram inom ramen för 
Västbus, än själva riktlinjerna. En återkommande konfliktfråga när det gäller barn 
och unga med psykisk/psykiatrisk problematik handlar också om just detta – vilken 
instans som ansvarar för utredning. Därför är det en aktuell fråga inom elevhälsan. 

De flesta understryker att styrkan med Västbus är att verksamheten är ålagd att 
delta. 

[Kollegan tycker att Västbus är svårt att förstå sig på, men] jag delar inte bilden att 
det blivit svårare, utan tycker tvärtom att det är lättare nu när det finns en form. 
Tidigare kunde jag känna att man hamnade i att ringa och vädja till personal att 
träffas. Det var så tandlöst. Nu är det sanktionerat, känns mer kraftfullt nu. Om 
jag ser behov så är de skyldiga att komma.

Att prata om Västbus är inte helt enkelt eftersom det finns så många olika uppfatt-
ningar om vad det är. En rektor svarade exempelvis nej på frågan om hen deltagit i 
några Västbusmöten, men såhär på frågan om hur samverkan då går till:

Jag var nyligen på ett möte på HAB kring en elev med autismspektrumtillstånd. 
Vi har flera sådana elever. Men man kallade det inte för ett Västbusmöte. Fast det 
var det väl kanske då egentligen? Det var lärare, mentor, elevhälsa, HAB … säkert 
tjugo personer. Mamman var också med, men eleven ville inte. Det var HAB som 
kallade och som skrev protokoll även till vår personal. Det blev som ett åtgärds-
program om vad vi ska göra. 

På liknande sätt svarar enhetschefer från institutionsvården nej/vet ej på frågan om 
de använder Västbus eller uppfattar Västbus som användbart, men beskriver den 
samverkan som sker:

Samverkan med socialsekreterare, lärare, elevhälsoteam, barn- och ungdomspsy-
kiatri samt ungdomsmottagning sker regelbundet runt barnet. Samverkan fungerar 
förhållandevis väl, men namnges ej Västbusmöte! 

Vi samarbetar med socialtjänst, LSS-handläggare, BUP, barnhabilitering och skola.

[Samverkan sker med] socialtjänst, överförmyndarnämnd, BUP, skola, förenings-
liv, sjukvård, ungdomsmottagning. 

Vi arbetar systemiskt så våra kontakter runt de barn/unga vi arbetar med omfattar 
socialsekreterare, fritidspedagoger, alla skolpersonal, BUP, polis och andra som 
kan vara delaktiga i lösningar på ungdomarnas problem. 

Många i intervjuerna har uppfattningen att Västbus måste inbegripa både kom-
mun- och landstingsaktörer. Västbusmötena karaktäriseras enligt deras mening 
också av att det är många parter inblandade. 

Västbus handlar om att många är inne i ett ärende. Jag har till exempel [som spe-
cialpedagog] kallat till möte kring elever för att få en bild av vad som händer kring 
barnet. Få en helhet och ansikten på folk. Få bättre förståelse för svårigheterna 
för barnet och knyta kontakter med till exempel LSS. Det är vinsten med Västbus. 
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Liknande svar kommer från institutionsvården som svar på frågan om Västbus är 
ett användbart redskap:

Ja, i specifika ärenden som till exempel det vi deltagit i då det är många olika 
 aktörer och det har varit viktigt att få och ge information som gagnar barnet samt 
prata om samarbete. I det aktuella fallet träffas socialtjänst, BUP, LSS, habilitering, 
skola, skolbarnomsorg, gruppboende, familjehem, familjehemskonsulent samt vi 
från öppenvården. Mötet leds av en neutral person. Det är från några aktörer flera 
personer med i mötet, till exempel skola kan vara representerad av chef för stöd-
enheten, rektor, två lärare samt resursperson. 

En annan åsikt i intervjuerna är att Västbus måste inbegripa socialtjänsten. Någon 
anser att de ibland kallas till Västbusmöten utan socialtjänsten (skola, BUP och 
HAB) och att det är fel – då är det inte Västbus utan något annat. Det är oklart vad 
mötet då ska kallas. 

Hur ser problematiken ut?
En av de intervjuade rektorerna kan endast dra sig till minnes ett enda Västbusmöte.

Det var för många år sedan kring en elev med svår social problematik i famil-
jen och det fanns beteendeproblematik, diagnoser, utåtagerande beteende. Det var 
mycket komplext och många inblandade instanser. Men efter det har det inte varit 
aktuellt. 

Västbus är för den här personen något exceptionellt, något som används när det är 
extremt komplicerat och svårt. Få har dock svarat att Västbus bara gäller väldigt 
ovanliga situationer. Däremot är det vanligt att Västbus beskrivs som ett kort som 
spelas ut när allt annat är prövat, som en sista utväg:

Jag tänker att det handlar om ärenden där vi försökt allt som vi har – när vi 
 behöver fundera över om det finns något annat som vi kan göra. 

Jag upplever att Västbus används när inget annat funkar. När det är svåra fall. När 
en verksamhet vill något, men inte vågar säga det. När det är för känsligt. Ibland 
kan jag tycka att ”de kunde väl ringt istället”. De kallar för att de vill att någon 
annan ska göra något, men de vågar inte säga det rakt ut: att skolan måste agera, 
eller att socialtjänsten måste placera.

Funkar hjälpen så behöver man inte Västbus. Då räcker det med professionella 
möten eller elevvårdskonferenser.

Eller när föräldrarna inte själva klarar av samordningen och verksamheter måste 
ta över ansvaret. När det inte är svårt väljer parterna kanske någon annan sam-
verkansform, till exempel individuella planer enligt LSS, men då verkar det delvis 
handla om andra parter (framförallt HAB och LSS). De individuella planerna be-
skrivs som ett mer kontinuerligt sätt att följa barnen/ungdomarna och ligga i fram-
kant i planeringen. 
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Det finns också de som ser Västbus som något mer generellt för att skapa över-
blick när många är inblandade eller när det behövs nya idéer om hur barnets behov 
ska tillgodoses. Det lyfts fram som ett sätt att ”slå sina kloka huvuden ihop” och 
ett sätt att förhindra att man ”kör in på fel hjulspår” genom att tidigt skapa en 
helhetsbild.

Jag har varit med sedan 2008 och nu har vi landat i att det är för dem som har allra 
svårast problematik. Men inte så att det bara är när inget annat hjälper, utan att 
vi tidigt tittar på om vi behöver samordning kring ett barn eller en ungdom. Ofta 
är det ju en oerhört sammansatt problematik hos dem som kommer hit [till BUP], 
det är inte bara en sak som är problematisk. [… ] När vi kallar till ett möte kan 
det vara så att vi fått en remiss och ser att socialtjänsten är inne och att det finns 
problematik i skolan. Då kallar vi för att se vem som ska göra vad initialt. Men det 
kan också vara efter en tid, när det behövs fler aktiva i familjen. Att vi då bjuder 
in för att be om hjälp. 

Jag tänker att man ska kalla när någon har många hjälpare runt sig. När det är 
oklart vem som gör vad behöver man träffas. Det finns ofta mycket information 
kring barnet och det är bra att alla hör det från början.

När insatserna går in i varandra och det kan bli motsägelsefullt med olika insatser. 
I vissa familjer kan det ju vara väldigt många insatser samtidigt. 

Ett ”typiskt” ärende som beskrivs handlar om när föräldrar och verksamheter har 
olika bilder av situationen och inte vet hur de ska göra. De vet inte hur de ska 
bemöta och hantera barnet i de olika miljöerna, vilket leder till att det agerar ut 
på vissa ställen. Det blir då viktigt att samlas och hitta en gemensam strategi. När 
ett typiskt ärende ska beskrivas framkommer ofta en bild av barn i mellan- eller 
högstadieålder med neuropsykiatrisk problematik och svårigheter med skolgången. 
Det finns en känsla av att det ofta handlar om pojkar med utagerande beteende, 
men det är sällsynt att någon kan peka på dokumentation utan svaren bygger på 
egen uppfattning. Många chefer kan inte svara på hur ett typiskt ärende ser ut. 

De flesta vi intervjuat anser att Västbus skulle kunna användas preventivt, men 
att så inte sker.

Jag kan tycka att det vore väldigt bra om vi kunde använda Västbus även när det 
inte finns så stora problem. Jag hoppas att det är så, men ofta säger vi att ”det här 
såg vi redan i förskolan”. Så sa vi förr och så säger vi fortfarande. Alla håller på så 
länge de orkar, men det tar för lång tid innan man börjar samverka. Det finns en 
anda av att ”vi kan bäst själva”. Det är ingen framgångsfaktor att tänka så. Då är 
Västbus bra, men det blir svåra fall för vi väntar för länge. 

Ett argument som framkommer är att det som är styrkan med Västbus – att alla 
måste komma – också är dess svaghet ur den här synvinkeln. Att kalla till Västbus 
så ofta hade blivit ohållbart, vem skulle ha tid att gå på så många möten?

Enkätsvaren från Gryning Vård visar en stor osäkerhet kring den egna rollen i 
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förhållande till Västbus. Endast en person (4 procent) har kallat till ett Västbus-
möte och det är bara en tredjedel som uppfattar att de kan göra det. 

UPPFATTAR DU ATT GRYNINGS VERKSAMHETER 
KAN KALLA TILL ETT VÄSTBUSMÖTE?

Ja  33 %

Nej  38 %

Vet ej  29 %

En majoritet av Grynings Vårds enhetschefer uppfattar dock att Västbus är använd-
bart för deras verksamhet, som en del av uppdragsgivarens (socialtjänstens) verk-
tyg. Endast en femtedel svarar att det inte är användbart. 

Sammanfattning
• Det finns olika uppfattningar om när och hur Västbus ska 

användas.
• Det vanligaste scenariot som anges är att Västbus kommer till 

användning när problemen är stora och många är inblandade i 
ärendet.

• Det ”typiska Västbusärendet” tycks handla om mellan- och 
högstadieålder, skolproblematik och neuropsykiatri. 

• Såväl intervjuer som webbenkät pekar på en osäkerhet kring 
vilka verksamheter som har rätt att kalla till Västbusmöten och 
vad som ska kategoriseras som ett Västbusmöte.
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Hur går Västbusmöten till?
Vilka medverkar vid mötena?
De aktörer som nämns i intervjuerna är framförallt BUP, skola och socialtjänst, 
men också HAB. Ingen nämner förskola, gymnasium, primärvård eller institution. 
Primärvården själva är de enda som nämner att ungdomsmottagningen varit med. 
Få nämner heller LSS. Vid ett tillfälle uppges att BUP-akuten kallat till Västbusmöte 
för att reda ut en placeringsfråga.

De allra flesta svarar att föräldrar ska erbjudas att delta på mötet, men en del är 
osäkra på vad riktlinjerna anger. De svarar att föräldrarna oftast deltar, några en-
staka personer nämner även att familjehem eller stödfamilj deltagit, eller att  andra 
vuxna än föräldrarna är med, till exempel en mormor. Ibland förekommer det dock 
att föräldrarna godkänner att mötet hålls utan dem och ibland tycks det vara det 
bästa, till exempel när det finns konfliker som behöver lösas. En del uttrycker det 
tvärtom som att ”Västbus är föräldrarnas möte”. Å andra sida lyfter någon fram 
att äldre ungdomar kanske inte alls vill ha med föräldrarna och detta tillfrågas 
de om. Det kan ju till exempel vara så att föräldern själv har stora problem. Det 
förekommer också Västbusmöten där föräldrar inte deltar eftersom det är konsul-
tation (samråd) kring ”avidentifierade ärenden” eller som en förberedelse innan 
föräldrarna bjuds in (kallas inte förmöte, men fyller den funktionen); när de profes-
sionella först behöver sätta sig in i varandras bilder av barnets behov och situation. 

Få har erfarenhet av att barn/ungdomar deltar. De flesta är också osäkra på om 
de borde vara med. Det är ovanligt att någon nämner att de har en särskild rutin för 
hur de öppnar för barn/ungdomars medverkan, men i ett fall uppges att familjen 
ansvarar för att diskutera frågan när barnen är yngre än 15, men att verksamheten 
ställer frågan direkt till de ungdomar som är 15 år eller äldre. ”Det beror på hur de 
mår och vilken mognad de har” är ett vanligt svar, men samtidigt menar många att 
det inte nödvändigtvis är positivt med medverkan:

Det är svårt att vara med bland så många vuxna människor som ska prata om en 
problematik som de har. Det blir för jobbigt. 

Om Västbus är ett möte med lite mer krut bakom besluten så kanske det inte är så 
lämpligt. Då kanske det hettar till när vi diskuterar vem som ska göra vad; vilka 
professioner som ska tillgodose behoven som familjen har. Ibland vill jag bryta 
mötet när vi är överens om behov för att inte fortsätta att prata om vad vi inte kan 
göra. Det gagnar ingen familj att lyssna på det. Det är bättre att vi professionella 
blir överens och löser det. 

I vissa fall hade det varit bra om de var med, men då behöver man ha ett väldigt 
tydligt barnperspektiv, då måste det vara på deras villkor. Annars tänker jag att 
det ska vara på föräldrarnas villkor. Det blir ett vuxensamtal. Vi skulle kunna bli 
bättre på det, till exempel via förmöten så att vi har pratat oss samman i förväg 
och har ett erbjudande. Så att vi uppfattas som en synkroniserad grupp, som är 
förberedda. 
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Vem får kallas?
Något som vållar bekymmer är huruvida verksamheter ska delta i Västbus om 
barnet/familjen inte är ett ärende hos dem. Enligt riktlinjerna ska ett Västbusmöte 
initieras när en verksamhet inte kan möta behoven och det behövs tvärprofessio-
nell kompetens. Det står ingenting om huruvida de här behoven redan ska vara 
uppmärksammade någon annanstans. Kanske är det just därför ett Västbusmöte 
behövs, för att behoven ska mötas upp?

Om det är av vikt att jag [från socialtjänsten] är med så anser jag att man ska vara 
med. Det kan ju bli ett ärende. Då kanske det är bra att sitta med och lyssna. Det 
blir så mycket enklare om till exempel BUP bjuder in och så kan vi berätta vad vi 
gör. Det är mycket bättre än anmälan. 

Jag uppfattar att man ska kalla till Västbus när det finns en stor oro kring en elev, 
och brist på insatser. När det behövs mer än personen har idag. Om föräldrar och 
elev mår väldigt dåligt och inte känner att de blir lyssnade på. 

När en situation är ohållbar för barnet och familjen. När alla verksamheter filar på 
sitt rum, men det ändå inte händer någonting. Jag jobbar med barn med neuropsy-
kiatriska diagnoser och de har oerhört lite stöd och man får försöka hjälpa dem att 
få mer – Västbus är ett sätt att försöka få något att hända. 

Det kan ofta handla om att de inte vill vara i skolan. Det är svårt att få hit dem eller 
de trivs inte här, ofta finns en frånvaroproblematik. Man får släpa hit dem och vi 
har möte på möte inom skolan, men ser inte att det sker någon större förändring 
… Då kan det vara läge att kalla till Västbusmöte. 

Samtidigt vänder sig både socialtjänst och sjukvård ibland mot att delta i möten 
kring någon som inte ännu är en klient eller patient. Representanter från skolan har 
också svarat att de inte uppfattar att de får lov att kalla socialtjänsten i dessa fall, 
och att det är orimligt att belasta BUP med dem som inte är patienter. Bland dem 
vi träffat finns alltså motstridiga tolkningar. Även de som svarar att Västbus kan 
användas i ett tidigt skede, menar att det i praktiken inte görs.

Det blir en väldigt märklig ingång. Vi på IFO ska inte träffa familjen första gången 
på ett Västbusmöte. Då ska man vända sig till en familjestödsenhet. Men vi har 
ingen särskild policy om att vi inte ska gå om det inte är ett ärende. 

Jag önskar mig tidig samverkan, men hur ska man hinna med det? Det är inte 
praktiskt möjligt. För oss [på socialtjänsten] skulle det kanske funka, men hur 
skulle det gå till för BUP som har så stort upptagningsområde och färre personal 
än vi? Jag känner mer igen att Västbus är något som gäller i svåra lägen, för svåra 
fall. 

Det är helt fel att kalla till Västbus när klienten inte är aktuell hos oss [vid social-
tjänsten]. Då blir det en anmälan eller ansökan på själva mötet och det skulle 
ha skett innan istället. Är man på möten bara för att få information då måste vi 
uppfatta det som en orosanmälan eller ansökan. Därför har vi börjat tacka nej till 
möten där barnen inte är kända. Istället får vi orosanmälningar. 
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En del respondenter tänker istället att:

Det är en bra fråga, men… Alltså, egentligen tänker jag att om skolan tar initiativ 
så är det inte säkert att barnet är ett ärende hos oss [på socialtjänsten]. Det måste 
såklart vara okej, någonstans måste det börja. Jag tror att det skulle vara till men 
för barnet om vi var så restriktiva att vi sa nej. 

Om föräldrarna vill det ser jag ingen begränsning i vem som kan kallas till ett 
Västbusmöte. Men det är så svårt att få ihop mötena överhuvudtaget med alla så 
jag uppelever inte att man kallar på det viset. 

Vi har diskussioner kring det. Om till exempel skolan kallar utan att barnet är en 
patient hos oss [på BUP]. Ofta är det ganska väl motiverat, men vi kan ju inte bara 
kasta oss dit utan behöver undersöka. Vår roll blir då konsultativ. Mötena kan 
ha en agenda där man vill att vi ska vara med för att bli synliga för familjen. Då 
blir motivationsarbetet lättare. Omvänt kan vi ibland kalla socialtjänsten även om 
familjen inte är ett ärende där, för att vi vill påkalla uppmärksamhet. 

Från och till har det varit oklart om [vi på BUP] ska gå eller inte [när det inte gäller 
en patient], men nu är policyn att vi ska gå. 

Vid intervjuerna har det visat sig att kollegor gjort olika – den ena har kallat nya 
verksamheter, den andra inte. Det är inget som man brukar diskutera med varan-
dra. Från BUP svarar flera att de går på möten även om det inte gäller en aktuell 
patient, och att det då är enhetschefen som deltar. Samtidigt skapar det frustration 
att delta på möten som framstår som meningslösa, i en vardag med hårda priori-
teringar:

Vi blev kallade till ett möte där mamman inte alls ville ha kontakt med BUP. Då 
blir frågan vad vi gör där. Då är frågan om man ska ha ett Västbusmöte. Vi har sex 
vakanta tjänster och väntetider på allt.

Mötesledning och dokumentation
Riktlinjerna anger att den som kallat till ett möte också leder det. Så beskriver 
också de flesta vi talat med att det går till. I vissa fall finns det ett nätverkslag att 
tillgå, eller så har det under perioder funnits en person som agerat koordinator och 
då bland annat stått för mötesledning om verksamheterna önskar det. Det lyfts 
fram som något positivt. Det är tryggt när någon är bra på att leda möten, och det 
är skönt att mötena sker på en och samma plats till skillnad från i diverse verksam-
heter. En respondent påpekar dock att det då blir extra viktigt att tydliggöra vem 
som ska kalla till uppföljningsmöte, för det är inte självklart att det är nätverkslaget 
eller att även nästa möte ska vara i den formen.

Det är ofta den som kallat som också håller i mötet, men man kan göra annor-
lunda om det finns anledning till det. Ibland är det en extern mötesledare. Den som 
kallar är ansvarig för att någon håller i mötet [men måste inte göra det själv]. Det 
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är viktigt att bestämma vem som kallar till nästa möte för vi vet att om vi inte följer 
upp en gång i halvåret så blir det akut istället. 

Det framkommer i intervjuerna att en del tycker att det är svårt att få till bra  möten 
och att agera mötesledare. Det uppfattas som svårt att hålla ihop alla parter, att 
undvika eller hantera konflikter och att dessutom hinna dokumentera vad som 
beslutas. 

Vi har ett problem med [mötesledning]. Det finns inga direktiv om vem som leder 
mötet. Den som kallar är oftast den som leder. Det är krångligt. Man kan inte 
både skriva, leda och vara huvudperson i att prata. Vi har en specialpedagog [från 
elevhälsoteamet] som brukar hjälpa till att leda mötet ibland. Vi har också en 
övergripande specialpedagog som skriver och då kan jag [som rektor] bara prata. 

Det vanligaste svaret i våra intervjuer är att det är den verksamhet som kallar som 
också ansvarar för att en SIP skapas. Däremot svarar en del att dokumentation inte 
alltid sker och framförallt att den sällan kommer verksamheten till del om man inte 
upprättat den själv. Man är också osäker på om familjen får den. 

Västbusmötena dokumenteras sällan. Jag har aldrig fått en dokumentation från 
någon annan verksamhet efter ett möte. Alla skriver egna journalanteckningar, jag 
också. Och folk har så mycket att göra att man inte hinner få med dem till nästa 
möte. Det är synd att vi inte dokumenterar gemensamt för då skulle alla se samma 
sak och vi skulle kunna följa upp bättre. 

En respondent (från HAB) svarar tvärtom att dokumentation sker och att den till 
stor del ersätter verksamheternas egna planer. 

Få svarar att de har förmöten, men någon hänvisar till professionella samver-
kansmöten som kan ha föregått Västbusmötet. Ibland ledde det till att beslut kunde 
fattas vid sittande bord därför att man hunnit prata igenom det. Någon är däremot 
skeptisk till förmöten, och föreslår istället att man kan ha ett professionellt möte 
efter, till exempel för att diskutera kostnadsfrågor.

Annars blir det så lätt att vi spekulerar och pratar ihop oss mot [familjen]. Det är 
bättre att låta deras röst bli hörd först […] att de får uttala sina behov och vad det 
är de behöver hjälp med. 

Eftersom barnen/ungdomarna sällan är med vid de möten som respondenterna del-
tar i har vi frågat hur barnens åsikter och önskemål då tas tillvara – finns det någon 
strategi? Endast en person svarar att de brukar ”samla in barnets röst före mötet 
och återkoppla detta under mötet”. Ingen har någon systematisk återkoppling till 
barnen, utan man litar till att föräldrarna står för den. 

Många har svårt att svara på hur länge en Västbussamverkan kring ett barn/
ungdom fortgår, men en del menar att det sker uppföljning halvårs- eller årsvis även 
då vissa verksamheter inte längre är aktuella.
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Avvikelser
I intervjuerna har respondenterna fått frågan om de känner till avvikelsehante-
ringen och om de använt den. Ingen har svarat att de gjort det. Någon har svarat 
att de nyligen fått information om att blanketten finns, men de flesta känner heller 
inte till den eller vart de i så fall skulle ha skickat den. Endast en respondent har 
rapporterat en avvikelse. Det handlade då om ett urartat möte, en ”pajkastnings-
situation”. Ärendet lyftes då till högre chefer som fördelade uppdraget. 

Få känner alls till att riktlinjerna behandlar avvikelser. Ytterligare en person 
minns en händelse för länge sedan, men det är oklart om det blev en formell avvi-
kelsehantering. Det handlade då om strid kring vem som skulle bekosta en neuro-
psykiatrisk utredning.

Det finns också frågor om vad som ska rapporteras som en avvikelse.

Det är bra med gemensamma blanketter och att det är lika överallt. Men det här 
med avvikelser är väldigt svårt. Att någon inte kommer händer sällan, så vad ska 
vi rapportera? Att de andra inte gör vad vi tycker att de ska? Ska det rapporteras? 

Sammanfattning
• Det tycks vara ett fåtal av alla verksamheter som omnämns i 

riktlinjerna som faktiskt använder Västbus.
• Det finns en osäkerhet kring vilka som kan delta i ett 

Västbusmöte.
• Det är oklart hur väl implementerade vissa rutiner är, till 

exempel avvikelser och gemensamma handlingsplaner.
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Hur ofta genomförs Västbusmöten?
Hur ofta Västbusmöten genomförs visade sig mycket svårt att besvara. Någon en-
hetlig dokumentation har inte funnits och var svår att uppbåda. Förklaringarna 
till detta kan vara många, men de som framstår som viktigast är för det första att 
klassificeringen är svår – vad är ett Västbusmöte? – och för det andra att dokumen-
tationsrutiner för samverkan i sig är svårt – vilken aktör ska ”räkna pinnar”? Den 
oklara definitionen av Västbusmöten visar att tillförlitligheten i en mätning för-
modligen blir låg – vad som är ett Västbusmöte kommer att bedömas olika av olika 
parter. Detta är en försvårande faktor, rent metodmässigt både ur verksamhets- och 
forskningssynpunkt. 

Bland dem vi intervjuat varierar svaret på hur ofta verksamheten deltar i Väst-
busmöten från ”aldrig” till ”flera gånger i veckan”. Det senare svaret kommer från 
sjukvården som har flera kommuner/stadsdelar som upptagningsområde. Svaret 
att verksamheten aldrig deltar i några Västbusmöten har dock kommit från såväl 
socialtjänst som förskolor, grundskolor, gymnasier och primärvård. De lokala styr-
grupperna i de undersökta områdena har fått frågan om hur många möten som 
genomförts kring enskilda barn/ungdomar under 2013–14. Ingen har kunnat svara 
på frågan. Den typ av data som ibland går att få fram är hur många möten som en 
enhet kallat till under ett år, men inte hur många de medverkat i eller hur många 
ärenden det handlade om. Det blir därför mycket svårt att dra några slutsatser 
utifrån siffrorna. 

Vilken statistik finns då att tillgå i befintliga dokument? Årsberättelserna från 
de delregionala grupperna ser mycket olika ut. I vissa fall uppskattas antalet Väst-
busmöten kring enskilda, i andra fall görs det inte. Skaraborgs delregionala grupp 
kommenterar till exempel sina siffror i årsrapporten 2013 så här:

Det är uppenbart att de lokala Västbus-grupperna inte för statistik över antal Väst-
busmöten. Det fanns därför inte möjlighet att kartlägga aktiviteten. Om det finns 
behov av en sådan statistik för återkommande analys i Samverkan barn och unga 
bör kommunerna få stöd i hur de ska arbeta med frågeställningen, riktlinjer och 
regler för hur redovisningen ska ske bör upparbetas. 

Fyrbodals delregionala grupp svarade följande i 2014 års rapport:

Totalt antal inrapporterade nätverksmöten: 236 st. Många kommuner svarade vet 
ej, det finns inget sätt att mäta.

I Fyrbodals rapport från 2012 har data samlats in från relativt många kommuner. 
Detta underlag återges nedan och kan illustrera svårigheten i att bedöma ett sådant 
material när det väl finns. Det finns heller ingen analys i rapporterna av hur de väl-
digt olika svaren ska tolkas. En kommun ger ett svar som närmast får tolkas som 
att frågan inte är relevant:
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När det gäller nätverksmöten kring specifikt barn så skulle jag nog vilja påstå att 
vi kommit så långt i samarbetet att det inte följer en formell form utan utgår från 
det specifika barnets behov och situation.

Därför anger den lokala Västbusgruppen där heller inte antal möten under det 
gångna året. BUP NU- sjukvården (sjukhusen i Fyrbodal) slår samman alla samver-
kansmöten där patient/anhörig deltagit eller professionella möten, inklusive kon-
sultationer och lokala Västbusledningsmöten, vilket motsvarar 1 840 möten.

Kommun Antal möten 2011 Kommuninvånare 0-17 år*

Strömstad  2 314

Bengtsfors Ca 20 1 558

Trollhättan 20 11 637

Sotenäs 9 1 419

Färgelanda Ca 30–35? 1 246

Åmål 8 2 210

Uddevalla  10 597

Orust  2 703

Dals Ed 20–30? 838

Vänersborg 49 7 565

Lilla Edet 8–10 2 515

Mellerud  1 530

Tanum  2 130

Lysekil  2 504

Munkedal  1 995

* SKL 2013

Sammanfattning
• Det finns inget bra underlag för att bedöma hur ofta Västbus 

kommer till användning i enskilda ärenden. 
• Det saknas idag rutiner för uppföljning och det finns många 

 problem förknippade med att åstadkomma sådan.
• Det underlag som ändå finns tyder på en stor variation som inte 

förklaras av invånarstorlek eller delregional tillhörighet.
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Gör Västbus någon nytta?
Den springande punkten i allt detta är såklart om Västbus gör någon nytta. Kan 
vi säga att Västbus gör det bättre för barn och unga? Finns det några vinster för 
verksamheter och huvudmän? Frågorna är inte lätta att svara på eftersom det inte 
finns några mätbara mål uppsatta i Västbusarbetet. Varken i förarbeten, i riktlinjer 
eller i uppföljningar görs någon uppskattning om hur ofta Västbus borde komma 
till användning. Inte heller hur en uppföljning av resultat skulle kunna se ut – hur vi 
kan värdera om det verkar som att Västbus används lagom mycket och åstadkom-
mer det som var tänkt. 

Vi har frågat personalen om de kan ge exempel på när de upplever att Västbus 
gjort skillnad. Det har varit en svår fråga att svara på. Professionell nytta lyfts då 
fram ibland; när man träffas regelbundet via Västbus lär verksamheterna/persona-
len om varandra/verksamheterna – det uppstår kontaktytor som kanske annars inte 
skulle funnits. Det gäller kanske framförallt i ledningsgrupperna. 

Några få kan lyfta fram fall när Västbus gjort skillnad för barn och familj. Det 
har då handlat om hur personen upplever att barnets eller familjens behov blivit 
sedda och tillgodosedda under mötet, behov som kanske inte tidigare synliggjorts, 
som att ett familjehem inte fungerar eller att problematiken var större än den utre-
dande parten uppfattat. 

Jag minns särskilt en sexåring med autism, säkert ADHD också. Storebror hade 
också stora svårigheter och en lillebror som nog var på väg att utredas. Det var för-
äldrar som gärna ville ta emot hjälp. De kom på alla möten och utbildningar, var 
med i föräldragrupper, men det blev liksom ingenting av det. Det var jätterörigt där 
hemma, även på nätterna. Föräldrarna sov inte och hade svårt att ratta runt hela 
den här situationen. Så började sexåringen rymma från skolan och vi blev allt mer 
oroliga. Det blev ett väldigt bra Västbusmöte. Kommunen tog verkligen sitt ansvar. 
Det blev mer tid på korttidshem och de problem som funnits med skjuts ordna-
des upp. De fick också lite hjälp i hemmet, boendestöd. Föräldrarna fick tid att 
återhämta sig och då fanns det förutsättningar för dem att även ta emot vår hjälp. 

En respondent ser många problem med mötena, men pekar ändå på att de ibland 
gör skillnad:

Det kan vara smärtsamt för föräldrar att vara med. Det handlar om vad som inte 
fungerar. Föräldrarna känner sig inte så upplyfta. Det är nog svårt för föräldrar att 
vara med. Det ger mycket skuld och misslyckande. Samtidigt är det bra för föräld-
ern får anledning att visa sina förmågor och om alla instanser är med så blir det en 
tydlighet i vem som gör vad. Det skapar trygghet för föräldrarna att veta vart de 
ska vända sig. Och det blir färre möten. För barnet blir det kanske också tydligare 
efteråt om det till exempel kommer upp att skolan måste göra mer för barnet. Då 
får de reda på det. Det blir ett skarpare läge som hjälper barnet och vi följer upp 
det för då måste varje myndighet göra det som vi faktiskt har sagt och det kommer 
barnen till del. Det blir en levande process. 
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Det finns också stor samstämmighet i att Västbus fyller en funktion, både som en 
påminnelse och som en skyldighet.

Västbus behövs absolut. Det har ju kommit till av en anledning och jag tror att alla 
vi som jobbar förstår att vi inte klarar allting själva utan behöver samverka, men 
vi glömmer det. Förr fanns det tid, nu är det stramare, tajtare, vi måste tänka på 
varenda liten grej för att hålla budget. Det blir överordnat. Då kryper man tillbaka 
i sina sorkhål och så meckar man själv. Då måste vi ha stödjande strukturer som 
gör att vi måste samverka. Det är synd att det är så, men då är det bra att Västbus 
finns. 

Personalen lyfter fram att Västbusmöten kan vara positiva därför att de klargör 
vem som ska göra vad, men också för att de kan klargöra vad som inte kommer 
att hända – att orealistiska förväntningar på vad en verksamhet kan erbjuda eller 
åstadkomma kan rättas till. En annan person uttrycker poängen så här:

Vi samverkar hela tiden, men det riktigt stora, samlade greppet får man via Västbus. 

Sammanfattning
• Det är svårt att peka på nyttan med Västbus eftersom det är 

många faktorer som bidrar när samverkan blir god och när barn 
och ungdomars situation förbättras.

• Exempel på nytta är när ett Västbusmöte leder till beslut som 
förbättrar barnets, ungdomens eller familjens situation.

• Västbus upplevs som en påminnelse om något nödvändigt – och 
bidrar till att hålla frågan levande.
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Västbusgrupperna och deras uppdrag
I stort sett känner ingen vi intervjuat till Västbusgrupperna, vilken deras represen-
tant där är eller vad gruppen har för uppdrag, om det inte är så att de själva sitter 
i en sådan. Om man vet att den finns är svaret oftast inte mer precist än en känne-
dom om att chefen ”nog sitter med i något”, eller att:

Det finns någon ledningsgrupp, men den har inte fungerat. Jag vet inte riktigt vem 
som är med eller vad den gör.

Den enkät som skickades ut till ordförande i lokala och delregionala Västbusgrup-
per besvarades av två (av fem) delregionala grupper och 20 (av 44) lokala grupper. 
Det innebär att knappt hälften har svarat. Redovisningen här får alltså ses som en 
möjlig fingervisning, inte som ett fullödigt svar. Eftersom någon jämförelse mellan 
grupperna aldrig tidigare gjorts kan det ändå vara av intresse att redovisa svaren. 
Bland de grupper som svarar är det (enligt ordföranden) framförallt socialtjänstens 
IFO som är välrepresenterade och som närvarar vid mötena. De verksamheter som 
finns representerade i minst hälften av grupperna är därutöver BUP, grundskola, 
vårdcentral, LSS, elevhälsa, HAB och förskola. Bortsett från IFO ger detta bilden 
av att ingen annan verksamhet har hög närvaro vid mötena. Elevhälsa och grund-
skola finns representerad vid 2/3 av mötena, övriga mer sällan. Hur många möten 
som hålls per år varierar, men det tycks utifrån årsrapporter inte vara ovanligt med 
en handfull möten. Hög frånvaro innebär då deltagande vid några enstaka tillfällen 
under ett år. 

En grupp svarar att de har flera representanter från en och samma verksamhet:

Hos oss har vi organiserat gruppen så att det är en chef (verksamhetschef eller 
dylikt) och en anställd (sjuksköterska, specialpedagog och socionom) för BUP, 
social tjänst Barn och unga och Resurscentrum som bildar Lokal Västbusgrupp. Vi 
tycker det är en styrka att det både är en chef och en anställd för att få kopplingen 
till verksamheterna.
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Representation i Västbusgrupperna enligt webbenkät hösten 2014

VERKSAMHET ANDEL SOM SVARAR ATT 
VERKSAMHETEN HAR EN PLATS 

I GRUPPEN

ANDEL SOM SVARAR ATT 
VERKSAMHETEN NÄRVARAR VID 

 VÄSTBUSGRUPPENS MÖTEN
Individ- och familjeomsorg 92 % 92%
Funktionshinder/LSS 63 % 63%
Barn- och ungdomspsykiatri 88 % 58%
Vuxenpsykiatri 8 % 0%
Barn- och ungdomshabilitering 58 % 13%
Vuxenhabilitering 4 % 4%
Vårdcentral 63 % 38%
Barn- och ungdomsmedicin 17 % 17%
Förskola 54 % 42%
Grundskola 75 % 63%
Gymnasieskola 46 % 33%
Elevhälsa 63 % 67%
Ungdomsmottagning 21 % 17%
Barnavårdscentral 8 % 4%
Mödravårdscentral 0 % 0%
Privat sektor vårdcentral 25 % 8%
Privat sektor skola 0 % 0%
Övriga 8 % 4%

Aktiviteterna nedan motsvarar några av dem som räknas upp i riktlinjerna från 
2012. Därförinnan var uppdraget mycket allmänt skrivet. När uppdraget beskrivs 
i en öppen fråga nämns även de som på förväg listats nedan, liksom mer allmänna 
skrivningar om samverkan, informationsutbyte, implementering och utbildning. 

AKTIVITETER SOM VÄSTBUSGRUPPEN GENOMFÖR  ANDEL SOM SVARAR ATT AKTIVETETEN GENOMFÖRS

Avvikelsehantering 67%

Inventering av möten som Västbusgruppen genomför 25%

Inventering av Västbusmöten kring barn/unga 42%

Inventering av utbildningsbehov 46%

Dokumentation av goda exempel 4%

Uppskattning av antalet barn/unga som skulle behöva Västbusmöte 13%

Dokumentera utbildningsinsatser som gjorts lokalt/delregionalt 25%

Analys av målgruppens behov 21%

Övriga 25%
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Den aktivitet som flest anger är alltså avvikelsehantering, vilket är intressant efter-
som intervjuerna ger intryck av att avvikelser är ovanliga. Det hindrar förstås inte 
att det är en punkt på dagordningen. Vid en följdfråga om inkomna avvikelser 
svarar också flera att det inte funnits några. De som svarar att det funnits avvikelser 
anger att dessa återfinns inom de områden som listas nedan.

OM AVVIKELSER HANTERATS I GRUPPEN, VAD HAR DE PRINCIPIELLT HANDLAT OM?

Svårigheter att få alla att komma när det kallas till möte / att verksamheter inte närvarar trots kallelse

Ansvarsfördelning mellan olika verksamheter. Ansvarsfördelning mellan bas- och specialistnivå

Dåligt/respektlöst bemötande samt bristande respekt för de olika rollerna/uppdragen/funktionerna

Olika syn utifrån olika professioner

Att personer inte gjort sin del i uppdraget

Långa väntetider

Att ”beställningar” görs av insatser från annan huvudman

Att möten blir oetiska då orimligt många professionella deltagare är med på mötet och då blir de enskilda 
mycket utsatta

Att de som deltar inte har mandat att besluta om insatser i ärendet

Att verksamheter inte närvarar i den lokala Västbusgruppen

Brister i vårdkedjan

Brister i implementeringen

Västbusgrupperna har även fått frågan om de vidtagit några åtgärder. De åtgärder 
som då nämns är samtal eller att frågan lyfts till delregional grupp. Flera svarar inte 
alls eller ”nej/ingen”. En grupp svarar däremot:

Samtliga avvikelser leder alltid till någon form av åtgärd – allt från återkoppling/
förklaring till den som upprättat avvikelsen till att göra om och göra rätt så att 
samordning enligt riktlinjerna kommer till stånd. 

De flesta grupperna svarade att de inte regelbundet träffades delregionalt (något som 
riktlinjerna numera förordar). Av svaren att döma är en del grupper välfungerande, 
medan andra inte finns eller är nybildade och ytterligare några är ”nedläggnings-
hotade” därför att sjukvårdens aktörer inte finns med. Vad det beror på framgår 
inte av undersökningen, men det är ett faktum att vissa landstingsverksamheter är 
knutna till flera kommuner/stadsdelar och därmed behöver skicka en repre sentant 
till flera ställen, vilket i intervjuerna uppfattas som ogenomförbart. Det är möjligt 
att detta är en anledning. Bland förbättringsområdena nämns just den egna grup-
pen när den inte är igång som den ska. Några andra saker som nämns är:
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4 ”Första linjen” är ett uttryck som använts av Psynk och dess föregångare Modellområdesprojektet (2009–2011). Det avser 
den eller de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först ta emot barn och ungdomar som visar tecken på milda 
till måttliga psykosociala problem. Psynk/SKL använde en pyramid för att sortera mellan de stödinsatser som finns i vård, 
skola och omsorg. Botten utgörs då av en generell nivå som möter alla barn och unga, en första linje som möter några barn 
och en specialistnivå i toppen som möter få. I realiteten var det inte alltid lätt att sortera in verksamheter/stödinsatser i 
pyramiden eftersom en verksamhet/tjänsteman arbetar på flera nivåer samtidigt, men också därför att det saknades en 
sammanhållen idé om hur kopplingen mellan olika verksamheter/insatser ser ut. Tanken är att en välfungerande första linje 
avlastar specialistnivån. Med en tydlig första linje blir det också lättare att hänvisa medborgaren till rätt instans. 

• Föräldrars delaktighet
• Mer fokus på barnet och dess behov, mindre på oss som vårdgivare
• Bättre nätverksmöten
• Utveckla samfinansierade och samorganiserade verksamheter
• Lokala rutiner
• Förtydliga och få igång första linjens sjukvård (primärvård)4

• Mer kontakt mellan lokala Västbusgrupper, möjlighet till gemensam fortbild-
ning

• Fler samordnade individuella planer
• Bättre avvikelsehantering
• All personal ska ha kunskap om Västbus
• Tydliggöra roller mellan lokal och delregional grupp

Kompetensutveckling/utbildning
Flera påtalar i intervjuerna att kunskapen om varandra är för dålig och att de inte 
har deltagit i någon kompetensutveckling kring Västbus, åtminstone inte vad de 
minns eller själva uppfattat med undantag av en informationsdag om Västbus nya 
riktlinjer.

Alla myndigheter borde veta vad Västbus ska användas till och hur det ska använ-
das. Då hade vi jobbat lite bättre och effektivare. Alla måste ha respekt för vad 
varje myndighet kan göra, men man vet inte alltid det. Hade vi vetat lite mer om 
varandras organisationer så hade vi kanske kunnat förstå vad vi ska göra och inte 
göra. 

Svaren från webbenkäten är blandade. En majoritet av de lokala grupperna svarar 
att de inte har ordnat någon kompetensutvecklande aktivitet eller utbildningsinsats 
de senaste två åren. En av de delregionala grupperna anger en aktivitet. Exempel på 
de aktiviteter som nämns finns nedan:

• Gemensam utbildning i trauma för alla inom IFO, BUP och elevhälsan.
• Har träffat all personal inom förskola, fritidshem samt grund- och gymnasie-

skolan. Genomgång av lagstiftning samt grunderna för Västbus och dess delar.
• Delregionala Västbusgruppen har haft en konferens och planerat ytterligare 
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två med tema: Västbus reviderade riktlinjer, Trafficking samt Förtydligande av 
rollfördelning mellan verksamheterna.

• Varje termin har vi en samverkanshalvdag för alla anställda inom socialtjänst 
barn och unga, BUP och Resurscentrum.

• Varje år genomför vi en gemensam fortbildningsdag för all personal inom våra 
verksamheter. 2013 var IFO ansvariga och redogjorde för IFO:s verksamhet, 
anmälningsskyldigheten för personal i förskola/ skola, vad händer när IFO får 
en anmälan, BBIC. Diskussioner i tvärgrupper. 2014 var BUP ansvariga och 
redogjorde för alla delar inom BUP. Vad händer under en utredning på BUP. 
Diskussioner i tvärgrupper.

• Utbildning/implementering av Västbus nya riktlinjer.
• Ansvarsfördelning samt samverkan mellan olika huvudmän, Västbus lokalt 

och i praktiken, riktlinjer, SIP, avvikelser, etc.
• Lokala goda exempel, case och projekt.
• Seminarier med fokus på insatser, råd och stöd för barn och unga i kommunen 

samt storseminarium om anmälningsskyldigheten. För vem: samtliga anmäl-
ningsskyldiga inom samtliga huvudmän.

Sammanfattning
• Västbusgrupperna och deras aktiviteter var inte kända bland 

dem som intervjuades.
• Västbusgruppernas arbete ser enligt dem som besvarat enkäten 

olika ut.
• Västbusgrupperna fungerar olika bra.
• Västbusgruppernas förankring och samverkan kan enligt dem 

själva förbättras.
• Det är svårt att få en bild av vilken gemensam 

kompetensutveckling som skett, hur många som omfattats av 
den och hur strategin ser ut. 

• Västbusgrupperna har haft ett otydligt uppdrag i de äldre 
riktlinjerna och det är oklart om de aktiviteter som utpekas i de 
nya riktlinjerna genomförs.
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Vi kom i kontakt med ett fåtal familjer under det här arbetet. Detta måste läsa-
ren ha i åtanke. Ändå föll valet på att redovisa intervjuer och observationer. 

Även om det är ett mycket begränsat material så ger det intressanta perspektiv på 
hur Västbus kan vara till hjälp – och när det bara blir ytterligare ett möte. Även om 
underlaget är för litet för generalisering, är det rimligt att reflektera över resultaten. 
Flera bilder bekräftas också av andra studier (jfr Blomqvist 2012; Broberg et al 
2014)

Västbus som en stärkande faktor
De föräldrar som intervjuats har sett positivt på samverkan – de har i det närmaste 
tagit den för given och ser inga anledningar till varför den inte skulle ske och  önskar 
mer samverkan, till exempel från verksamheter som inte kommer trots att de kallas 
eller i form av uppföljande möten. De önskar också slippa att vara den part som 
ska se till att samordning sker – det är en för stor och tung arbetsbörda för för-
äldrar som redan har svårt att orka och hinna med att förvärvsarbeta, ta hand om 
syskon osv. Det är inte ovanligt att det i en familj finns psykiska funktionsnedsätt-
ningar hos flera familjemedlemmar, varför uppgiften kan vara omfattande. 

Ibland är Västbus det som får verksamheter att börja samverka och det upplevs 
som förlösande. Äntligen börjar verksamheter prata direkt med varandra och inte 
bara via föräldrarna; en informationsbörda lättar.

Man slipper rabbla allt hundratusen gånger. Om man slipper vara den som sam-
mankallar och förväntas veta vad ens barn behöver.[…] Nu har vi fått en sjuk-
sköterska på BUP som är fantastisk, den bästa vi stött på under alla år. När vi 
skulle kalla till ett Västbusmöte sa hon: ”Jag är ert språkrör, ni behöver någon som 
för er talan” och jag tänkte ”Ja, så är det!” Det är precis vad jag önskat i alla år, att 
ansvaret inte bara ska ligga på oss föräldrar för vi vet inte vad vårt barn behöver 
för vård och stöd eller vilka som borde träffas. 

Flera föräldrar upplever att de inte själva får gehör i en verksamhet, till exempel 
skolan, när de framför vilket stöd barnet behöver utifrån sina funktionsnedsätt-

4. Västbus i praktiken – 
ungdomars och föräldrars 
perspektiv
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ningar. Föräldrar känner maktlöshet och det är svårt att agera informationsbärare 
mellan verksamheter eftersom en förälder saknar den auktoritet som en ur profes-
sionen har. Det gemensamma samtalet vid ett Västbusmöte får då stor betydelse. En 
av de intervjuade föräldrarna tyckte till exempel att det ledde till att skolan anpas-
sade sig mer till kunskap om ADHD och inlärningssvårigheter, istället för att bara 
agera utifrån eget tyckande om vad eleven borde klara av. 

När det är Västbusmöte så kan flera säga samma sak så att [verksamheten] förstår 
att det är sant. Mig kan de strunta i, men om experter säger samma sak, då lyss-
nar de. Då förstår de vad barnen behöver hjälp med och hur de fungerar utanför 
[verksamheten].

Det kan alltså handla om att Västbusmöten bidrar till ökad kunskap om funktions-
nedsättningen i sig, till exempel vad det innebär att ha en inlärningssvårighet eller 
diagnoser som ADHD, autism eller depression, och konsekvenserna på olika om-
råden såsom skolarbete. Samtalet kan leda till att skolan tänker om kring hur man 
agerar – att skicka ut eleven från lektionerna framstår exempelvis inte längre som 
en bra lösning för någon med den aktuella problematiken. Det kan också handla 
om att Västbusmöten bidrar till att ge en bredare bild av individens kapacitet och 
situation genom att inte bara handla om ett verksamhetsområde, utan om hela 
livssituationen. Det som fungerar i skolan kanske inte fungerar hemma och vice 
versa. Det kan vara viktigt att förstå, men det kan också vara viktigt för att se nya 
lösningar – vad är det som gör att det fungerar så bra i vissa situationer och inte i 
andra? Går det att dra lärdom i den egna verksamheten; går något att justera så att 
personens funktionsförmåga stärks även i andra situationer?

Vid ett av observationstillfällena blev den här funktionen tydlig. När personer 
samlas med olika erfarenhet uppkommer nya lösningar som inte tidigare kommit 
på tal. En förälder berättar också att Västbusmötet bidrog till att hjälpmedel kom 
på plats. I Västbusdokumentationen framkom att det skulle ordnas och föräldern 
kände att det var en styrka; att det fanns ett bevis på att det skulle fixas och att det 
då blev lättare att utkräva.

Västbus som ännu ett sätt att trampa vatten…
Däremot är det oklart om Västbus leder till något. Så här uttryckte sig en pappa 
till en tonåring som haft ett första Västbusmöte på den nya gymnasieskolan, som 
beslutat sig för att samla elevhälsoteam, socialtjänst och BUP. Det är första gången 
som Västbus kommit på tal, trots en hel uppväxt av misslyckad skolgång och psy-
kisk problematik. Därför blir Västbusmötet fyllt av hopp om att nu kommer det 
ändå att lossna. Efter ett halvår har vårdnadshavarna dock fortfarande inte fått 
någon dokumentation eller information om hur processen fortskrider.
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Det är hemskt egentligen att hela grundskolan har gått utan att hon fick något 
stöd. Hela hennes framtid hänger ju på att klara skolan så att hon kan få jobb. Vi 
sökte hjälp redan i första-andra klass, men skickades bara hit och dit och avfärda-
des. Det fanns mycket att ta i, men det hände ändå ingenting. Bara prat som inte 
leder någon vart. Man kunde önska att det gick fortare nu också. Att det händer 
någonting. Det verkar dra ut på tiden, men de hör inte av sig så vi vet inte varför. 
Alla verkar vänta på något. 

Den här typen av väntan och bristande kommunikation om hur processen fram-
skrider är ett återkommande tema i alla intervjuerna. Likaså att det är en kamp för 
att få hjälp. Det är svårt att förstå vilken part som ska stå för vilken hjälp och hur 
de kommunicerar med varandra. Även om det faktiskt skulle vara så att det händer 
mycket, så förmedlas det uppenbarligen inte på ett tillfredsställande sätt till för-
äldrarna. En annan förälder, till en tolvåring som bland annat har autismdiagnos 
sedan småbarnsåren, säger:

Det som är jobbigt är att det inte händer något. Det känns som att vi fortfarande 
står i startgroparna [trots att det gått så många år]. Det ena mötet leder bara till ett 
nytt möte. Det är fortfarande så diffust vad det är som ska hända [för barnet]. Vi 
står och stampar år ut och år in. 

Det är viktigt att de professionella parterna får syn på det här. Rör det sig framåt? 
Om inte, varför? Vad kan göras annorlunda? Vilka systemfel behöver åtgärdas 
och vad handlar om svårigheter kring just den här familjen? Utan ordentlig upp-
följning, långsiktighet och systematik riskerar Västbusmöten, liksom alla andra 
 möten, att bli en byråkratisk ritual utan synlig nytta för brukaren. Det är extra 
 viktigt i social tjänst och psykiatri där personalbyte och omorganisationer ökar 
risken för att  beslut inte fullföljs. I de fall då barn och ungdomar har svåra och 
långvariga funktionsnedsättningar är det extra anmärkningsvärt att en kommun 
står oförberedd inför skolövergångar. Det gäller både vid övergång från mellan- till 
högstadium, och från högstadium till gymnasium.

Bland dem vi träffat finns också föräldrar som är nöjda med den hjälp de får, 
men där det funnits perioder när stödet plötsligt dragits in och där dialogen varit 
obefintlig. Vill någon inte lyssna, eller agera efter familjernas önskemål, spelar det 
såklart ingen roll huruvida man har Västbusmöten eller inte. När väl ett Västbus-
möte kommer till stånd kan det ha gått lång tid utan att problemen tagits om hand. 
Det kan handla om år, eller om en hel uppväxt. Kanske är det något akut som 
föranleder att någon föreslår Västbus; ett självmordsförsök, ett uppdagat missbruk 
eller en farlig situation i skolan. Då blir känslan lätt som för en av de intervjuade 
föräldrarna:

Först måste det bli dåligt, sen får man det man behöver. Innan dess är det ingen 
som lyssnar in behoven. Man reagerar för sent. 
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De två ungdomar, 17 och 18 år, som intervjuats har båda deltagit i ett eller flera 
Västbusmöten. Deras upplevelse är att ”det var okej” och de har inte störts av att 
det är stora möten. Den ungdom som deltagit i flera möten har också avstått ibland 
och när det går att välja bort så deltar hen inte; det är skönt att slippa höra de nega-
tiva saker som sägs. Vid de tillfällena har det dock funnits en kontaktperson som 
kunnat föra ungdomens talan och som återkopplat. Båda ungdomarna har långt tid 
bakom sig där de upplevt sin situation som ohållbar utan att få hjälp. Deras upple-
velse är att de missat stora delar av högstadiet trots att hjälpbehovet var tydligt, till 
exempel genom skolfrånvaro, misslyckade skolresultat, depression och koncentra-
tionssvårigheter. I båda fallen är deras bild att situationen eskalerade (självmords-
försök, missbruk, kriminalitet) innan hjälp kom på plats eller samordnades. 

Sammanfattning
• Föräldrar och ungdomar i intervjuerna ser positivt på att 

verksamheter och professionella aktörer samverkar.
• Det kan vara svårt att förstå vilket stöd som finns och hur det 

ska samordnas.
• Upplevelsen är att det tar lång tid att få hjälp.
• Det finns en risk att möten i sig inte leder någon vart.
• Föräldrar vill ha mer information om vad som händer, varför 

ingenting händer och vad som ska hända framöver.
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5. Erfarenheter av Västbus praktik 
via förbättringsarbetet

Här redovisas i sammanfattande form de teman och arbeten som genomfördes i 
de elva teamen. Det övergripande målet var att förbättra Västbus, men teamen 

konkretiserade detta på olika sätt. Vilka exakta mål som respektive grupp arbetade 
efter kommer inte att framgå här, utan har redovisats i separata slutrapporter. Här 
lyfts istället exempel fram utifrån de frågeställningar som varit vägledande i under-
sökningen. Syftet med denna redovisning är inte att lyfta fram enskilda team, utan 
innehållet i förbättringsarbetet i stort.

Vad är Västbus och vem är det till för?
Många team arbetade med mål om ökad Västbus-kännedom i kommunens/stads-
delens verksamheter eftersom de identifierade ett sådant behov. Det handlade 
exempel vis om att under en halvdag samla personal från olika verksamheter för att 
informera om Västbus (och SIP). En del genomförde detta för stora grupper (över 
100 personer), andra för mindre grupper (högst 20 deltagare). Många använde 
vinjetter (fallbeskrivningar) vid dessa träffar för att diskutera hur Västbus kan an-
vändas. Dagarna vände sig oftast till flera verksamheter: socialtjänst, elevhälsa och 
rektorer, psykiatri, habilitering. Ett team utmärkte sig genom särskilda informa-
tionssatsningar till enskilda sektorer, till exempel elevhälsa och rektorer, samtidigt 
som de också vände sig mycket brett; där skedde informationsspridning även till 
BUM, BUP, HAB, BVC, MVC samt gode män och utbildningsnämnden. Flera team 
bjöd också in till heldagar med Västbus målgrupp i fokus, då de också berättade 
om förbättringsarbetet. Dessa dagar samlade 100-talet personer från olika verk-
samheter.

Vid sådana träffar testade något team också att via enkät fråga hur väl perso-
nalen ansåg att de själva kände till Västbus och hur välkända de uppfattade att 
riktlinjerna var på arbetsplatsen. Enkätsvaren (från cirka 80 deltagare verksamma 
inom vård, skola och omsorg) visade att ungefär hälften ansåg sig känna till Väst-
bus mycket eller ganska väl och att färre än hälften ansåg att de var ganska eller 
mycket välkända på arbetsplatsen. Detta trots att de allra flesta faktiskt deltagit i 
Västbusmöten. 
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Målsättningen i flera team var också att involvera fler verksamheter i Västbus-
gruppen, framförallt att få med representanter från fler sjukvårdsaktörer, särskilt 
vårdcentral eller BUM, men även BVC omnämns. Det är, som ett team uttrycker 
det i sin slutrapport, en utmaning ”att få ’första linjens’ vård att känna att detta är 
ett sammanhang även för dem”. Men det handlar inte bara om att få representation 
från många verksamheter, utan också om

att rätt personer, med rätt mandat, på rätt nivå deltar i gruppen. Det har varit 
viktigt att arbeta fram frågor som varit relevanta för alla att samlas kring samt att 
se att det också bidrar till en ökad samverkan. Att det händer något. På så sätt har 
flera aktörer vittnat om att det känns motiverande och givande att delta i arbetet 
och att komma till mötena. 

Flera team koncentrerade sig särskilt på att sprida Västbus till förskolan och ett 
team såg ungdomsmottagningen som en viktig aktör att inkludera mer, en annan 
nämner funktionshinderenheten inom socialtjänsten (LSS). Att förankra Västbus i 
utbildningssektorn tycks vara en särskild utmaning eftersom den är splittrad på så 
många aktörer (ett stort antal förskolor, grundskolor och gymnasieskolor jämfört 
med ett socialkontor). En grupp redovisar exempelvis svårigheten att hitta en repre-
sentant med mandat att ta beslut, vilket även gäller vårdcentraler. Många kan nog 
känna igen sig i det här citatet från en av slutrapporterna:

Stora informationssatsningar har gjorts, men fortfarande finns mycket kvar att 
göra. Fler inom sektor utbildning behöver engageras. Alla områdeschefer med res-
pektive rektorer har fått information, men fler fördjupade diskussioner behövs. 
Bra med sammankoppling av rutiner kring anmälningsärenden och samarbete 
skola-socialtjänst. Många processer pågår parallellt och det är en utmaning att få 
berörda att få en ”känsla av sammanhang” där Västbus blir en begriplig, hanter-
bar och meningsfull del av helheten.

Det fanns också team med målsättning att i Västbusgruppen finna en gemensam 
tolkning av riktlinjerna. Det var inte självklart att Västbusgrupperna tidigare hade 
gått igenom eller diskuterat riktlinjerna tillsammans. Erfarenheten från många var 
också att ledningsgruppens tolkning av riktlinjerna varierat över tid. Därför blev 
förbättringsarbetet ett tillfälle att ånyo reflektera över vad som faktiskt stod i rikt-
linjerna och hur de förhåller sig till övrig samverkan.

Ett team beslutade att forma en Västbusgrupp, med utgångspunkt i handläg-
garnivå istället för ledningsnivå. Det fanns en efterfrågan på att dela erfarenheter 
och en tanke om att det är rätt forum för implementeringsfrågor eftersom det finns 
en stor variation i hur mycket chefer själva deltar i Västbusmöten. Det finns de som 
deltar i möten kring enskilda och andra som aldrig gör det. 
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Hur ser problematiken ut?
Flera grupper hade som ambition att skapa systematisk uppföljning av antalet 
Västbusärenden i sitt område (lokalt eller delregionalt). Förslag på mall utformades 
med mål att varje representant i den lokala Västbusgruppen bar med sig informa-
tion från respektive verksamhetsområde. En gemensam sammanställning skulle då 
kunna göras där ”dubbletter” kunde sorteras bort och där det skulle framgå både 
hur många möten som genomförts och hur många individer det handlade om. Det 
skulle också synliggöras hur spridd dokumentationen var inom olika organisatio-
ner; en gemensam plan bör finnas hos samtliga verksamheter och inte bara den som 
upprättat den.

Uppföljningsmall som användes i förbättringsarbetet

Barnets 
initialer

Födelseår Kön Första 
mötet eller 
uppfölj-
ning?

Vilken 
verksamhet 
kallade till 
möte?

Vilka verk-
samheter 
deltog? 

Deltog 
föräldrar?

Deltog 
barn/
ungdom?

Togs några 
beslut?

Kort om varför 
Västbusmöte kring 
detta barn.

Det visade sig dock svårt att få till denna uppföljning. Informationen hämtades helt 
enkelt inte in. Det kom dock att fungera bättre över tid. Anledningen till detta torde 
vara att vissa områden anställde processledare som ansvarade för att sammanställa 
dessa siffror, men också i ett fall agerade mötesledare (därmed steg också antalet 
Västbusmöten med flera hundra procent). En annan orsak är förmodligen att det 
från nationell nivå efterfrågades hur många gemensamma handlingsplaner som so-
cialtjänst och BUP upprättat. Detta som en del av den nationella överenskommel-
sen PRIO Psykisk hälsa.5 Plötsligt blev frågan om inventering mycket aktuell. 

Genom förbättringsarbetet fick vi ta del av inventeringen i två kommuner. Den 
utgick från tillgängliga Västbus SIP, som hade samlats ihop inför redovisning till 
nationell nivå. Vilken problematik som identifierats var inte alltid tydligt, men 
följan de sociala, psykiska och psykiatriska problematik kunde urskiljas.

5 Överenskommelsen innebar bland annat att kommuner och landsting tilldelades prestationsmedel (ett slags statsbidrag) 
om de levde upp till ett antal grundkrav och genomförde ett antal prestationer. Medel delades ut fr.o.m. år 2012. Syftet med 
prestationsmedlen var att öka intresset för den lagstiftning som införts i 7§ SoL och §3f HSL två år tidigare, men som inte 
uppfattades ha fått något större genomslag. Kanske kunde ett ekonomiskt incitament få upp frågan på bordet och sätta fart 
på arbetet (Vårdanalys Rapport 2013:7). Västbus motsvarade ett av grundkraven (en överenskommelse om samverkan kring 
och ansvar för barn med psykisk ohälsa) och Västbus gemensamma handlingsplan kunde vara ett exempel på en prestation.
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Den problematik som synliggörs i inventering av cirka 50 SIP i två kommuner 
hösten 2013 – vår/sommar 2014

SOCIAL PROBLEMATIK  PSYKISK/PSYKIATRISK PROBLEMATIK

Skolfrånvaro / icke fungerande skolgång Utagerande beteende

Social isolering (lämnar ej hemmet) Självdestruktivitet/självskada

Oförmåga hos föräldrar att hantera situationen  ”Mår dåligt”

Oro för hur barnet/ungdomen har det i hemmet Ångest

Missbruk/riskbruk i hemmiljön eller hos ungdom Svår psykisk problematik (slutenvård, sjukskrivning)

Konflikter i hemmet, med föräldrar och/eller syskon Autism

Ohälsa hos föräldrar som påverkar föräldraförmåga Autismliknande tillstånd

 Tourettes syndrom

 ADHD

 Ätstörning

 Tvångssyndrom

Utifrån dessa SIP blir bilden att det är en liten övervikt av pojkar och att ålders-
spridningen är från förskoleålder till 18 år. En klar majoritet är tonåringar. I de 
flesta fall deltog åtminstone en förälder, medan ungdomar endast gjorde det i ett 
fåtal fall. Kallande part var socialtjänst (IFO eller motsvarande) och skola i de fall 
då det inte var en koordinator (en processledare som anställts för Västbus/Psynk). 
Övriga medverkande parter var olika aktörer från psykiatri, habilitering, barnme-
dicin och övrig socialtjänst (LSS).

Det går inte att dra några generella slutsatser utifrån denna kartläggning. Däre-
mot visar den att uppföljning är möjlig och kan ge ett underlag till analys av imple-
menterings- och utvecklingsbehov. Det blir också ett underlag som kan användas 
för att jämföra hur Västbus används på olika platser i länet. Samtidigt konstaterade 
teamen att kartläggningar var svåra därför att det, liksom i undersökningen, inte 
fanns en klar definition. Ett team berättar följande i slutrapporten:

Det framkom att det rådde uppenbara oklarheter kring vad som avsågs med ett 
Västbusmöte, formerna för mötena och vilka skyldigheter verksamheterna hade 
att samverka. Det blev uppenbart att personal i de samverkande organisationerna 
hade skiftande kunskaper om Västbussamverkan, dess syfte m.m. Inga avvikelse-
rapporter hade inkommit till ledningsgruppen.

Kartläggningen blev därför lärorik även av den anledningen – att den synliggjorde 
oklarheter som inte tidigare varit lika tydliga eller skapat en gemensam diskussion.
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Nyttan med Västbus(möten)
Förutom att synliggöra ovanstående uppgifter, kan en analys av SIP vara intres-
sant som utgångspunkt för just dokumentationskvalitet och en analys av Västbus 
”nytta”. Det var utifrån denna dokumentation bitvis svårt att få en bild av varför 
möten hölls, vad de ledde till eller varför Västbussamverkan avslutas. 

Dokumentationen var betydligt tydligare i de planer som skrivits av en mötes-
ledare som även var aktiv i förbättringsarbetet. En förklaring till det kan vara att en 
oberoende part (som inte är aktiv i ärendet) sätter fler saker på pränt för att ärendet 
ska bli begripligt. En annan förklaring kan vara den medvetenhet som förbättrings-
arbetet skapade. I dessa planer framkommer oftare vad mötet leder fram till och 
det finns en motivering då samverkan avslutas eller pausas. Resultat som synliggörs 
handlar exempelvis om initiering av nya insatser (en av de medverkande parterna 
tar med sig ny ansökan om insats från mötet), initiering av ny kontakt, eller beslut 
om remiss. Det går bitvis också att utläsa hur professionella tillsammans resonerar 
kring alternativ eller om vad som i framtiden behöver fungera bättre. Det fram-
kommer dock också vid flera uppföljningar att beslut inte verkställts, till exempel 
att en insats inte kommit till stånd därför att förvaltningen inte utrett vilken enhet 
som ska bevilja den. 

Två team försökte istället att få en bild av personalens uppfattning via enkäter 
i samband med genomförda Västbusmöten. Det inkom endast ett fåtal svar, men 
de som svarat gav både ris och ros: exempelvis att det var bra att träffas och att 
upprätta en gemensam plan, men att det ändå inte uppfattades som helt tydligt hur 
ansvarsfördeliningen mellan verksamheterna ser ut eller att barnets behov tydlig-
gjordes och kopplades till mål, insatser och uppföljning. Ett annat resultat var att 
personalen i det ena området uppfattade att mötena ledde till rätt insatser och till 
förbättrad psykisk hälsa, men att syftet med mötena kunde bli tydligare, att vård-
nadshavarna kunde involveras mer i förarbetet (exempelvis vara med och besluta 
om vilka verksamheter som ska kallas) och att planen inte distribueras så snabbt 
som det är tänkt. Några kommentarer som sammanställdes var: 

Vi talar inte alltid om det som är problemet. Heller inte alltid om möjligheterna. 

ENKÄT TILL PERSONAL

Mölndal 7 svar

Vänersborg  13 svar

Västra Hisingen  81 svar

I Vänersborg beslutade man sig för att, utifrån personalens feedback, införa en ny 
rutin som syftade till att höja kvaliteten på Västbusmötena (öka chansen att de gör 
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nytta). Rutinen innehåller ett församtal med föräldrar och barn/ungdomar för att 
tillvarata synpunkter på ett mer strukturerat sätt. 

Erfarenheten är alltså att enkäterna trots att de var få till antalet, gav ett intres-
sant underlag för kvalitetsarbete – signaler om vad som kan vara värt att under-
söka vidare eller om systembrister som kan åtgärdas. Erfarenheten visar också på 
svårigheten med att få in fler svar när enkäterna inte delas ut och samlas in vid 
sittande möten (informationsträffar, arbetsplatsträffar osv.), eller när det inte finns 
personer som tar ansvar för systematisk utvärdering (vid varje samverkansmöte 
med  enskilda). Två av teamen beslutade att fortsätta att utvärdera Västbusmöten 
via enkäter för att få in mer feedback och för att se om de förändringar som inför-
des också ledde till förbättringar (exempelvis att föräldrar och ungdomar kände 
att deras synpunkter bättre togs tillvara). Ett team bestämde sig också för att uti-
från såväl intervjuer/enkäter som informationssatsning/utbildning sammanställa en 
handbok om Västbus för personalen. 

Sammanfattning
• Flera team testade att genomföra en uppföljning av Västbus-

ärenden via en gemensam mall.
• Uppföljningsmallen fungerade bäst där det fanns en person som 

ansvarade för sammanställning.
• Denna typ av kartläggning kan bidra till att ge Västbusgrup-

perna en bild av hur Västbus används över tid i området. Det 
bygger dock på att de gemensamma handlingsplanerna (SIP) 
innehåller tillräckligt med information.

• Flera team testade också att via enkät till personal undersöka 
kännedom om riktlinjerna och/eller uppfattning om möten.

• Denna feedback var inte alltid lätt att få in, men gav upphov till 
förbättrings idéer.
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Hur går Västbusmöten till?
Flera team arbetade med målsättningar som relaterade till själva Västbusmötet, till 
exempel att implementera en tydlig struktur på Västbusmötena som är känd och 
används, att öka antalet Västbusmöten och att dokumentera dem genom Västbus 
SIP-formulär. Ett team utarbetade en ny rutin för Västbusmöten.

Mötesledning och dokumentation
I riktlinjerna talas om ”nätverksmöte Västbus”, utan att definiera betydelsen av 
detta. ”Nätverksmöte” kan tolkas på många sätt. I en allmän betydelse kan det 
handla om professionella kontakter (nätverk), men inom socialtjänsten står nät-
verksmöten för en särskild metod som används av utbildade nätverksledare. Det 
handlar om:

Insatser som syftar till att påverka barnets/den unges livssituation genom att mobi-
lisera och/eller intervenera i ett stödjande nät av personer bland släkt, vänner och 
professionella kring barnet/den unge. Insatsen varierar i omfattning och intensitet. 
(Socialstyrelsen & Forkby 2006:42)

Denna typ av nätverksmöten används ofta för utsatta barn och ungdomar och 
handlar om empowerment och att lyfta fram alla krafter och goda idéer som finns 
runt en person. Mötesformen är på många sätt motsatsen till mer formella och 
strikta mötesformer – mötesdeltagarna sitter till exempel i en ring utan bord, alla 
förväntas säga något personligt om barnet (t.ex. lyfta fram något positivt), det ser-
veras fika och mötet får ta så lång tid som behövs. Nätverksteorin förutsätter att 
ett möte genomgår flera faser och att det behövs för att komma framåt. Nätverks-
möten beskrivs ofta som en kraftfull metod, men har också ifrågasatts just för att 
sätta igång processer som kräver etisk vaksamhet och långsiktighet (se till exempel 
Forkby 2006).

Nätverkslag som arbetar utifrån socialt nätverksarbete har varit vanliga i många 
kommuner, men också något som kommit och gått. Organisationen av nätverks-
laget och insatsen kan se olika ut. I vissa fall är det socialtjänsten som kan anlita 
nätverkslaget, i andra fall kan alla verksamheter och även familjen göra det. 

Våren 2013 bjöds Partille nätverkslag in till ett av de gemensamma seminari-
erna. Laget håller i både traditionella nätverksmöten och i Västbusmöten och de 
redogjorde för hur de avgör vilken typ av möte som är relevant, skillnaden mellan 
dem och hur de tänker kring att hålla i Västbusmöten. Detta inspirerade många av 
deltagarna och en diskussion om vikten av att lära sig mer om möteshållning ledde 
till att det ordnades en gemensam mötesledarutbildning med de kompetensutveck-
lingsmedel som fanns via Psynk. Till den fick alla team chans att anmäla två perso-
ner från två olika verksamheter (vård, skola eller omsorg). Psynkmedel finansierade 
även en utbildning i Mölndal och en i Angered. Syftet var att stärka deltagarna i 
mötesledarrollen, inte att utbilda nätverksledare. 
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Syftet med den utbildning som erbjöds teamen var:

• Att ge en teoretisk grund för de processer som möten av detta slag innebär
• Att utbyta erfarenheter mellan kommuner/stadsdelar, professioner och verk-

samheter 
• Att reflektera över den egna rollen i Västbusmöten samt över Västbus och 

samverkan i stort

Målet var att utveckla Västbus och samverkan via Västbusgrupperna med fokus på 
Västbus och mötesledning utifrån nätverksperspektiv.

De frågor som var i fokus var:

• Hur gör man för att få till bra möten?
• Vad är ett bra möte?
• Vad är skillnaden mellan ett nätverksmöte och ett Västbusmöte?

Utbildningen omfattade fyra heldagar och chefer var medbjudna vid första och 
sista tillfället. Tanken var att de, vid första tillfället, skulle ge ramar och beskriva 
sina förväntningar på kompetensutveckling, medan de sista gången skulle få lyssna 
till deltagarnas tankar efter kursen och få reflektera över det.

Chefernas tankar vid första träffen handlade till stor del om att de ville för-
bättra själva genomförandet av mötena så de kan bli något annat än bara ett stort 
möte. De vill ha god förberedelse inför möten, tydlighet och rutiner, i nuläget skrevs 

De punkter som stod på agendan i utbildningen i Angered var:
• Bakgrunden till Västbus och Samordnade Individuella Planer
• Att samordna insatser utifrån barnets/familjens behov
• Att samverka – möjligheter och hinder
• Att leda ett strukturellt samverkansmöte/Mötesledarrollen

Utbildningen var en heldagsutbildning, cirka 35 deltagare.

I Mölndal berördes områdena:
• Nätverksperspektiv som utgångspunkt i socialt arbete
• Olika mötesformer
• Mötets möjligheter utifrån syfte och sammanhang
• Struktur och process i mötet
• Mötesledarrollen

Omfattningen var tre heldagar med cirka 15 deltagare.
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exem pelvis inte alltid protokoll. De önskade också reda ut skillnaden mellan sam-
verkansmöten, nätverksmöten och Västbusmöten.

Utifrån de diskussioner som uppstod försökte kursledaren ge sin syn på vad 
skillnaderna mellan ett traditionellt nätverksmöte och ett Västbusmöte är.  Förslaget 
illustreras nedan. Även om det inte finns något givet svar på hur de här skillnaderna 
ska beskrivas eller på vad ett Västbusmöte ska vara, var det till stöd att sortera 
 mellan olika mötesformer. 

Förslag på hur det går att särskilja mellan traditionellt nätverksmöte och (nätverksmöte) Västbus

NÄTVERKSMÖTE VÄSTBUSMÖTE

Arbetar med en fråga. Arbetar med en uppgift (produktion).

Utgångspunkten är att möjliggöra dialog, att 
mötesdeltagarna kan göra sina röster hörda och att 
få lyssna till andras berättelser. 

Utgångspunkten är att en handlingsplan ska 
upprättas så att barnet/den unge får sina behov 
tillgodosedda.

Syftar inte i första hand till att hitta en lösning utan 
ge deltagarna möjlighet att dela bilder och få större 
förståelse för situationen och utveckla relationer 
som möjliggör samverkan för att hitta nya lösningar. 
Processen fortsätter utanför mötet.

Syftet är att få en gemensam helhetsbild, klargöra 
barnets/den unges och familjens behov och 
koppla resurser ur det professionella nätverket till 
behoven. Upprättande av handlingsplan (SIP) där 
ansvarsområden tydliggörs.

Inbjudan skickas ut. Kallelse skickas ut.

Leds av utomstående mötesledare med erfarenhet 
och kunskap om mötesprocesser.

Leds av någon från den sammankallande 
organisationen.

Hur Västbus ska tolkas upptog mycket diskussionstid och gav upphov till en del 
frustration hos dem som förväntat sig en ren mötesledarutbildning. Det visade sig 
dock vara svårt att undvika då deltagarna hade olika synsätt; praktiken såg olika 
ut i olika stadsdelar/kommuner. På vissa ställen är exempelvis Västbusmöten alltid 
professionella möten, medan man alltid har med föräldrar och ibland barnet/ung-
domen på andra ställen. Det verkade vara praxis snarare än utredda behov inför 
varje möte som styrde vilka som bjöds in. Det visade sig också att de flesta inte 
tidigare förberett möten på annat sätt än att skicka ut en kallelse. 

Möteskursdeltagarna berättade om möten där det inte nödvändigtvis skedde 
någon presentationsrunda eller någon precisering av vilken relation deltagaren 
hade till barnet/ungdomen. Osäkerheten förstärktes av otydligheten kring själva 
Västbus (hade man kallat till rätt slags möte?) och av otydliga syftesformuleringar i 
kallelsen (varför behövde man egentligen ses?). Man mindes också ”skräckmöten” 
och ”skämsmöten” som minskade lusten att försöka.

En vanlig slutsats som märks i kursvärderingen blev att i framtiden lägga ner 
mer tid på förberedelse; att se till att kalla rätt personer till rätt sorts möte, att kan-
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ske ta kontakt med dem i förväg eller till och med kalla till ett förmöte och att lägga 
tid på att formulera ett syfte med mötet. Många tog också med sig tankar om att 
inte själva både leda och dokumentera. Kanske kunde en kollega fylla i handlings-
planen efterhand, på dator eller för hand? Det blev ju då också möjligt att faktiskt 
dela ut handlingsplanen till alla parter innan man skiljdes åt. Enkla tips uppfattades 
som väldigt hjälpsamma. 

En kursvärdering sändes ut till samtliga kursdeltagare. 46 svar kom in från del-
tagarna i de tre olika kurserna (Angered, Mölndal och den teamgemensamma). Av 
dem var det 70 procent som svarade att utbildningen kommer att påverka deras 
sätt att arbeta. På frågan om kursen gav nya insikter svarade en stor majoritet ja. 
De som inte ansåg att den skulle göra det i någon större utsträckning var de som 
tidigare gått en liknande utbildning. En trejdedel ansåg att de stärkts i sin roll som 
mötesledare. 

En uppföljande enkät skickades också ut till alla kursdeltagare. Endast 27 perso-
ner svarade på den (dock alla från den teamgemensamma kursen). Uppfattningen 
var då hos cirka 80 procent att man kände sig stärkt i mötesledarerollen och i vad 
Västbus innebär, men hälften hade inte agerat mötesledare efter kursavslut och 
endast en tredjedel hade fått ett utökat ansvar för att hålla i möten. Detta hade 
kunnat vara ett sätt för verksamhet/chefer att ta vara på kompetensen – särskilt i 
de verksamheter (exempelvis en skola) som inte medverkar på så många möten. En 
person svarade såhär: 

Jag har inte haft möjlighet att vara mötesledare då jag inte fått avlastning på min 
vanliga tjänst. Vill inte ens fråga, då jag ”vet” att jag inte skulle få avlastning mer 
än marginellt och att saker bara skulle läggas över på mina jobbarkompisar. Vill 
inte utsätta dem för det. Mitt intryck är att man måste ha mycket tid för detta om 
man skall göra ett bra jobb. 

Samtidigt svarade en annan person att det ändå gjorde skillnad:

Jag har inte fått ett officiellt mandat att hålla i Västbusmötena, men delar av ut-
bildningen har kommit till nytta, till exempel att tillsammans med föräldrar utfor-
ma frågeställning i Västbuskallelse. Föräldrarna har allmänt blivit mer delaktiga 
efter att jag och min kollega har gått genom utbildningen. 
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Exempel på kommentarer i kursvärdering 

DET HÄR KOMMER JAG ATT GÖRA ANNORLUNDA AHA-UPPLEVELSER

Kommer att tänka Västbus tidigare Tydligare struktur behövs i alla möten.

Oftare överväga att be om hjälp med mötesledning Ett Västbus-möte behöver inte vara så stort.

Oftare överväga vilken typ av möten vi ska ha – process-
inriktat eller strukturerat

Att jag ska finnas till lika mycket för alla i mötet. 
Att balansera upp maktbalansen i mötet så att 
de som känner sig svaga, blir stärkta och får sin 
röst hörd

Vikten av förberedelse inför mötet – lägga mer tid på det Att kunna omformulera klagomål till önskemål

Mer kontakt med barn och vårdnadshavare Att själva mötet är en sådan liten del av processen

Tydlighet i kallelsen Det kan alltid hända oförutsedda situationer

Arbeta vidare på tanken med oberoende mötesledare Struktur minskar risken för icke konstruktiva möten

Använda mig mer av nätverkskarta i samtal med klient Hur svårt det är att alla professionella arbetar åt 
samma mål

Tänka på att ta in andra viktiga personer i nätverket i 
arbetet jag gör

Att detta arbetssätt faktiskt kan göra skillnad.

Oftare söka samverkan

Fler mötesledarkurser eller ett utvecklat arbete med oberoende samtalsledare, 
exem pelvis via befintlig nätverksutbildad personal som inte tidigare haft i uppdrag 
att leda möten, fanns med som framtida planer i flera team vid slutet av 2014. Ett 
team planerar för

att skapa fasta och hållbara strukturer för så kallade Västbusmöten och struktu-
rerade nätverksmöten, bl.a. för att genom dessa säkerställa att SIP:ar upprättas då 
det behövs och att tillse att samverkansarbetet inte avstannar då personer byts ut. 
Utifrån de erfarenheter som gjorts […] med arbetet kring oberoende mötesledare 
och den framgång detta har lett till, så har en plan växt fram kring arbetet framåt. 
Tanken är att varje verksamhet, som möter barn och ungdomar i behov av stöd 
från flera huvudmän, ska ha ett antal personer som är mer kunniga kring struk-
turerade samverkansmöten. Dessa ”mötesproffs” ska ha en kunskap om hur man 
håller i möten, hur man går tillväga om man vill ha ett SIP/Västbusmöte, var man 
hittar mallar m.m. 

Flera team har också satt upp mål om att i högre utsträckning dokumentera möten 
och att öka närvaron, exempelvis genom att införa fasta mötestider. Ett sätt kan 
exempelvis vara att inteckna första måndagförmiddagen i månaden för Västbus 
i alla verksamheter. I nästa tabell syns resultatet av ett team som mätte huruvida 
kallade verksamheter närvarade vid möten, om Västbus SIP och kallelse användes 
och upprättades. Fokus på dessa frågor gav effekt, men dokumentationsformalia 
var lättare att komma tillrätta med än närvaro. 
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HÖSTEN 2013 VÅREN 2014

Andel möten där alla som kallas närvarar  44%  81%

Andel möten där rätt dokumentation används  56%  100%

Andel möten som resulterar i en SIP  56%  100%

Flera teammedlemmar arbetade under förbättringsarbetet med att utveckla det 
gemen samma material som finns framtaget för Västbus. Detta arbete skedde till-
sammans med den processledare som tillträtt för den länsgemensamma styrgrup-
pen och som fick mandat att leda arbetet. Det var framförallt Västbus SIP som 
arbetades igenom. Det fanns tekniska invändningar mot dokumentet (att det var 
svårt att fylla i digitalt), men också innehållsliga. Det handlade exempelvis om att 
det inte fanns någon plats att ange mål, utan endast behov och insatser. Det inför-
des också fält för att dokumentera mötets syfte samt synpunkter från föräldrar och 
barn/ungdomar. SIP:en testades av teammedarbetarna och åsikter togs även in från 
brukarorganisationen NSPHiG som särskilt uppskattade de lite mindre formella 
och förklarande rubrikerna som exempelvis löd:

Syftet med mötet: Varför träffas vi i dag? 

Barnet/ungdomens synpunkter: Vad tycker barnet/ungdomen om hur det är just 
nu? Vilka önskemål finns? Vem tillvaratar barnet/ungdomens synpunkter om den-
ne inte medverkar?

Vid förbättringsarbetets slut fanns ett förslag på utformning av ny SIP, kallelse, 
samtycke och avvikelserapport.

För att möta behovet av tydlighet och fortsatt informationsspridning av Väst-
bus, samt av ”verktygslåda” för bra möten trycktes ”kom-i-håg-kort” upp på prov 
(se ”Västbuskort” i bilaga). Korten var inspirerade av det material som används 
i Norrbus, en liknande samverkansform i Norrbotten som också medverkade i 
den nationella satsningen Psynk. Liknande material har tagits fram i många delar 
av Sverige, inte minst i samband med en satsning på SIP. Korten delades ut till 22 
teammedlemmar som fick 20 kort var att dela ut i sin organisation, samt uppdraget 
att via en kort enkät inhämta åsikter om kortets nytta och användbarhet. Förslaget 
var att dela ut kort och enkätsvar vid höstens avdelningsmöten för att också se hur 
de uppfattades över tid, men en del valde att göra på andra sätt, exempelvis att 
dela ut dem i samband med Västbusinformation/utbildningsträffar och utforma en 
webbenkät. 

Svar kom efter tre månader in från 13 verksamheter (BUP, elevhälsa, social-
tjänst) där runt 200 personer fått kortet och svarat på enkäten (en del testansvariga 
använde inte enkäten utan sammanfattade istället intrycken och då framgick det 
inte hur många som inkluderats). En generell kommentar var att testperioden var 
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för kort för att verkligen hinna använda kortet. En anledning till det kunde vara att 
det delades ut i slutet av perioden istället för i början, eller att Västbusmöten inte 
var så frekvent förekommande. Reaktionerna var dock mycket positiva och i de fall 
kortet utvärderas kontinuerligt framkommer fler användningsområden över tid. De 
som inte använt kortet tror att de kommer att göra det framöver. Kortet har enligt 
det här testet framförallt tre funktioner (fasta alternativ i enkäten):

• Det får oss att prata om Västbus
• Förståelse för vad Västbus är
• Stöd vid planering av möten

Att alla får samma material och information lyfts fram som en viktig poäng, samt 
att den är kortfattad och i ett format som sticker ut och får plats i kalendern – det 
ska vara lätt att ta med. Några menar att det redan märks att medarbetare gjort sig 
mer förberedda inför möten. Om kortet ska börja användas utanför testet behövs 
det dock en strategi för hur det ska distribueras och introduceras, till exempel vid 
nyanställningar. Detta beskrivs också i Norrbotten som en av de stora framgångs-
faktorerna bakom det egna kortet – att det ska finns hos alla som är anställda i 
verksamheter som möter barn och unga. 

Avvikelser
I förbättringsarbetet identifierades tidigt att få eller inga avvikelser kom till de 
 lokala grupperna. Ingen trodde att det berodde på att avvikelser från riktlinjerna 
inte förekom. Den informella diskussionen kring detta handlade istället om att 
blanketten ansågs svår att fylla i, men det fanns också en osäkerhet kring vad syftet 
med att rapportera avvikelser i Västbussystemet var, liksom en osäkerhet kring vad 
som skulle rapporteras. Ska en händelse som blir löst rapporteras, eller är avsikten 
att rapportera de konflikter som inte lokala aktörer klarar att lösa själva? Det som 
inte fungerade togs direkt i det så kallade linjearbetet, dvs. i respektive organisation 
eller mellan organisationerna. 

En annan förklaring till icke-användningen skulle kunna vara bristen på feed-
back. För att någon ska ta sig tid att fylla i avvikelserapporter behöver denne tro 
på att det leder någon vart – att avvikelsen hamnar i ett system som hanterar den 
och agerar. Frågan är om det är så idag. En möjlig förklaring som diskuterades var 
också att avvikelserapporter helt enkelt är sällsynta när det gäller barn och unga, 
till skillnad från verksamheter som vänder sig till vuxna där de är frekventa. Av-
vikelserapporteringsrutiner ser också mycket olika ut inom olika verksamheter och 
sektorer, vilket också torde spela roll när en sektorsgemensam rutin ska implemen-
teras. 

Den delregionala grupp, Göteborgsområdet, som deltog i förbättringsarbetet 
skapade därför kampanjen ”Rapportera mera” hösten 2013 där medarbetarna 
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uppmanades att skicka in alla avvikelser de kunde minnas från de senaste åren. 
Den delregionala Västbusgruppen i Simba-området som genom Psynk hörde talas 
om kampanjen upprepade den i sitt område. Båda kampanjerna resulterade i 13 
avvikelserapporter vardera från enskilda verksamheter. I Göteborgsområdet inkom 
 därutöver tre berättelser där skolläkare, skolsköterskor och psykologenhet redo-
gjorde för upplevda samverkansbrister. Avvikelserna analyserades av delregionala 
och lokala processledare, samt i Västbusgrupperna.

Avvikelserna handlade till stor del om ickefungerande vård- och omsorgskedjor, 
det vill säga att den som söker hjälp bollas omkring eller fastnar i systemet. Det 
handlar exempelvis om ärenden som hänvisas vidare i många led utan åtgärd, eller 
brister i kommunikation mellan professionella aktörer. Ett exempel på den rund-
gång som ibland uppstår illustreras nedan. Den bygger på en av avvikelserna som 
inkom vid kampanjen, där flera liknande fall återfinns. Rundgången nedan kan ta 
lång tid i anspråk och risken är att alla aktörer sätter insatser på paus i väntan på 
resultat. Barn/ungdomar får då ingen hjälp alls under en period som ibland tycks 
uppgå till ett år, trots att situationen beskrivs som allvarlig (avvikelserna är inte 
alltid tillräckligt detaljerade för att avgöra tidsspann). 

1. Elevhälsan 
skickar remiss 
till vårdcentral, 

efterfrågar 
ADHD-utredning

2. Vårdcentral 
skickar remissen 

vidare till BUP

3. BUP skickar 
tillbaka remiss 
till vårdcentral

4. Vårdcentral
skickar tillbaka
till elevhälsan

Inkomna avvikelser berör också de långa väntetider som infaller även då personer 
inte hänvisas vidare, utan hamnar i kö för utredning. I en av de inkomna avvikel-
serna har utredning hos BUP skjutits upp så länge att det vid rapporteringen förflu-
tit nästan tre år (utredningen var fortfarande inte påbörjad). 

Återkommande i de knappt 30 avvikelserna är också bristande tillgänglighet 
hos primärvården (i exemplet ovan en vårdcentral). Det är primärvårdens uppdrag 
att ta emot barn och ungdomar med lindrig eller måttlig psykisk ohälsa, men ämnet 
för flera avvikelser är att någon sådan beredskap inte finns. Ett annat återkom-
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mande tema gäller ansvarsfördelning mellan skola, primärvård och specialistvård 
när det gäller utredningar. En beskrivning av de upplevda problemen är att BUP 
kräver en allsidig elevutredning trots att skolan bedömer att problemen inte är 
skolrelaterade och därför inte har något uppdrag att göra en utredning. Elevhälsan 
utreder endast elever för att skolan ska kunna fullgöra sitt pedagogiska uppdrag, 
inte för att exempelvis sjukvården efterfrågar vissa data. BUP kan å andra sidan 
argumentera att barnet/ungdomens behov inte kan bedömas korrekt om de inte får 
en bild av hur denne fungerar och presterar i skolan. 

Avvikelserna handlar också om brister i implementeringen. Västbus riktlinjer 
beskrivs som svåröverskådliga och svåra att ta till sig. I en rapport från december 
2014 sammanställs en analys av avvikelserna i Göteborgsområdet. Fyra förbätt-
ringsområden lyfts fram:

”Vägen in” för familjerna med sina frågor är otydlig och oklar både för familjer 
och för verksamheter. Det leder till att tid förloras när familjerna vandrar mellan 
skola och olika vårdinstanser.

Brister i basnivåns förutsättningar att uppfylla sina uppdrag. När vårdcentraler 
inte fyller sin roll står skolan ensam som basnivå och får ett orimligt uppdrag. 

Brist på kunskap om Västbus och SIP. Det finns en osäkerhet i att kalla, dokumen-
tera och följa upp. Istället för att kalla till Västbusmöte försöker verksamheter att 
klara detta på egen hand och att ha olika möten med olika parter. Konsekvensen 
blir att familjer får vänta länge på rätt insats och att samordning inte sker.

Barn med mycket komplexa behov får vänta orimligt länge på insatser, till exem-
pel barn på BUP-akuten och de som är familjehems- och/eller LVU-placerade. De 
kräver en flexibilitet som verksamheterna inte förmår leverera. 

Avsikten är att utifrån dessa punkter ta fram en handlingsplan för ett fortsatt för-
bättringsarbete under kommande år. 

Sammanfattning
• Begreppet nätverksmöte Västbus är otydligt.
• Det finns en efterfrågan på samverkanskompetens i form av 

mötesteknik. 
• Avvikelser enligt riktlinjerna rapporteras sällan i de team som 

deltagit. De åskådliggörs också sällan i delregionala årsrapporter.
• Avvikelsekampanjer kan fungera för att få in feedback om hur 

samverkan fungerar.
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Hur ofta genomförs Västbusmöten?
De team som sammanställde antalet SIP inom ramen för förbättringsarbetet redovi-
sas nedan. Det går inte att säkerställa att dessa data är jämförbara eller motsvarar 
alla möten som genomförts. Det är svårt att kvalitativt och kvantitativt följa upp 
samverkansmöten, men testen är ett försök till detta. Det fungerade att få in infor-
mation i de fall då en person tog ett tydligt ansvar för datainsamling. Det fungerade 
däremot inte att låta varje chef ansvara för att ta med information från den egna 
verksamheten till samverkansgruppen. Det blev då ”allas och ingens” ansvar. Att 
dessutom få tillförlitlighet i statistiken – att säkerställa att alla handlingsplaner 
(om det är de som samlas in eller räknas) verkligen kommer till kännedom – är en 
ytterligare utmaning. Det kräver att alla sammankallande enheter är följsamma 
 eller att ansvarig datainsamlare kontaktar varje enhet för att efterfråga uppgifterna 
(t.ex. varje rektor). Därutöver finns etiska utmaningar – handlingsplaner innehåller 
sekretessbelagda uppgifter och måste då hanteras därefter. 

Antal rapporterade Västbusmöten där gemensam handlingsplan (SIP) upprättades

VÄSTBUSOMRÅDE (ANTAL INVÅNARE 0–17 ÅR) 2013 2014 (sept eller okt)

Angered (ca 15 000*) 31** 31** 

Alingsås (8 094) 25 14 

Mölndal (13 948) 10 82 

Vänersborg (7 565) 95 

* Avser 0–20 år. Övriga befolkningssiffror hämtade från SKL, PRIO-redovisning 2013.

** Angereds siffror bygger till skillnad från övrigas endast på en inrapportering från socialtjänstens barn- och 

unga-enhet. 

Dokumentation av samverkan via nationella prestationsmedel knutna till SIP
Som framgått tidigare efterfrågade även nationell nivå liknande statistik under 
2012–14, via PRIO Psykisk hälsa och dess prestationsmedel som var kopplade till 
redovisning av antal SIP. Även denna statistik är svårtolkad, men kan ändå vara 
av intresse, inte minst som en ytterligare illustration av hur komplicerad en sådan 
här mätning är. Inrapporteringen av dessa data har tagit mycket administration i 
anspråk från såväl kommuner som landsting. Ändå är det svårt att dra några slut-
satser av den. Onekligen har denna inrapportering dock satt frågan på agendan på 
ett nytt sätt, och även satt fart på nya frågeställningar – inte bara kring hur ofta 
socialtjänst och psykiatri skriver samverkansplaner tillsammans utan också hur 
ofta de borde göra detta. Frågan, som ställdes från nationell nivå, uppfattades som 
mycket svår att svara på. 

Det är rimligt att anta att SIP-statistiken i stor utsträckning motsvarar en inrap-
portering av Västbusmöten. Kommuner och landsting har var för sig rapporterat 
in antalet SIP och siffrorna överensstämmer inte riktigt med varandra; landstinget 
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rapporterar in drygt två SIP per 1 000 barn, medan kommunernas sammanvägda 
uppgift landar på knappt två (SKL 2013). Variationen inom länet är mycket stor: 
från inga alls i ett antal kommuner till 24 SIP per 1 000 barn i Färgelanda (flest i 
hela landet). 

2013 fick kommuner och landsting också i uppdrag att beräkna hur glappet 
ser ut – hur många borde ha fått en SIP jämfört med hur många som faktiskt fick 
det? Då skiljer sig beräkningarna mycket åt. Medan Västra Götalandsregionen har 
svarat att tre gånger så många barn (6/1 000) skulle behöva en SIP så svarar kom-
munerna (sammanvägt) hälften så många (3/1 000). Också i det här avseendet är 
variationen inom länet mycket stor. En del svarar att det är lika många som beräk-
nas behöva en SIP som också fått det, andra svarar att de borde göra mångdubbelt 
fler. Gapet beräknas i flera fall till upp mot 60 barn. Samtidigt anger flera kommu-
ner tvärtom att färre barn beräknas behöva en SIP. Det är dock rimligt att undra 
om de missuppfattat frågan och anger hur många som ytterligare skulle behöva en 
samverkansplan, eller om svaret faktiskt är att för många planer upprättas. 

Eftersom det inte finns någon siffra att ställa dessa data mot blir den också svår 
att värdera. Det görs i Västbus riktlinjer inte några beräkningar av hur stor målgrup-
pen förväntas vara. Det är heller inte tydligt hur långsiktig en Västbussamverkan ska 
vara – är det något som ska ske någon enstaka gång eller under en uppväxt? 

Inom Psynk har bedömningen gjorts att upp mot sju procent av alla barn och 
unga kan förväntas behöva omfattande stöd från specialistnivå (vissa insatser i sko-
lan och IFO, psykiatri, habilitering, LSS), medan 20–30 procent förväntas  behöva 
stöd från basnivån (dvs. vissa insatser från socialtjänst, elevhälsa, vårdcentral, 
MVC, BVC, ungdomsmottagning). I Västra Götalands län återfinns drygt 320 000 
barn och ungdomar. Det innebär runt 22 000 barn och unga i den mindre gruppen 
och 64 000–96 000 i den större. De siffror som återfinns i SIP-statistiken motsvarar 
ungefär två promille av barnen, medan de allra högsta siffrorna från kommunerna 
motsvarar någon procent. Det finns många alternativa samverkansformer bortsett 
från Västbus (och SIP); det är möjligt att dessa används för resterande barn/ungdo-
mar. Det är också möjligt att så inte sker.

Sammanfattning
• Det underlag som finns tyder på en stor variation både mellan kommuner 

och mellan kommuner och landsting när det kommer till hur ofta 
Västbus används.

• Den statistik som inrapporterats till nationell nivå när det gäller samord-
nad individuell plan för socialtjänst och BUP visar också på stor variation.

• Såväl Västbus som SIP är enligt denna, osäkra, statistik en marginell 
företeelse i förhållande till hur stor målgruppen beräknas vara.
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Familjernas erfarenhet av Västbus
Flera team hade målsättningar med fokus på föräldrar och ungdomar. Det handla-
de exempelvis om att ”föräldrarna ska vara nöjda med vår samverkan”. Ytterligare 
ett team hade som ambition att genomföra enkäter, men hann inte genomföra det. 
Det fanns ingen vana att tillfråga föräldrar och det blev då svårt att komma fram 
till hur det skulle gå till. Båda de team som testade enkäter kommer att fortsätta att 
ta in feedback på det här sättet. 

INTERVJUER GENOMFÖRDA AV TEAMEN

Stenungsund Telefonintervju med 6 föräldrar

Mölndal Enkät till 8 föräldrar

Vänersborg Enkät till 4 föräldrar och intervju med 2 ungdomar

Med undantag av erfarenheten från någon enskild tjänstemans agerande vid mötet 
så är föräldrar och ungdomar i dessa uppföljningar mycket nöjda med själva mötet. 
Det gavs utrymme för föräldrarna att yttra sig och de kände sig lyssnade på. 

Även de två tonåringar som intervjuats är mycket nöjda: de upplevde att  mötet 
varit mycket positivt för dem, att insatserna ledde till att de blivit hjälpta och  mådde 
psykiskt bättre samt att de skulle rekommendera mötesformen till en kamrat i lik-
nande situation. 

De förbättringsområden som framträder handlar, som i undersökningens inter-
vjuer, om att allt tar väldigt lång tid, att det går trögt att få hjälp, att man som för-
älder behöver ha koll på allting själv och att det borde gå snabbare att få adekvat 
hjälp. Det framkommer också att många fram till det aktuella Västbusmötet har 
varit med om en mängd olika möten, med olika personer i olika konstellationer. 
Flera beskriver att många tjänstemän deltagit på det aktuella Västbusmötet och 
att man inte vet riktigt vem av dessa som gör vad, men att det varit positivt att så 
många varit samlade. 

Ett annat resultat är att vårdnadshavarna upplevde att det inte togs hänsyn till 
deras synpunkter och tankar när beslut om insatser fattades och att de inte kände 
sig delaktiga i förarbetet. Föräldrar tyckte i vissa fall att det inte verkade som om 
verksamheterna var överens om lämpliga insatser och det var långt ifrån självklart 
att ha fått med sig en handlingsplan från mötet, eller inom den tidsram som ruti-
nerna angav. Ungdomarna önskade också att någon på mötet skulle ha ansvaret för 
att hjälpa dem att framföra sina synpunkter och tankar.

Endast några enstaka föräldrar svarar ja på en fråga om huruvida mötet gett 
 resultat, att man har kommit vidare för att lösa de problem som finns. Samtidigt 
kan man inte alltid ge något konkret exempel på vad det är för resultat som åstad-
kommits. En förälder svarar dock att det bästa med mötet var just att:
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Vi bestämde saker och det känns som det äntligen händer något.

Det stärker bilden av att nöjdhet och nytta till stor del handlar om att känna sig 
delaktig och att känna att det går framåt. Andra föräldrar berättade att de inte sett 
något konkret resultat av mötet. Det kan bero på att intervjun genomförts en kort 
tid efter mötet, men föräldrarna vet heller inte vad som konkret ska hända eller hur 
det kommer att följas upp. Några tror att det kommer bli ytterligare möten. 

Eftersom Västbus inte tycktes ha kommunicerats till familjer trots att de är en 
viktig del av mötesmodellen togs ett informationsblad fram (se bilaga). Detta sam-
anställdes med inspiration från liknande informationsmaterial som används i andra 
delar av Sverige och bollades med föräldrar till barn med funktionsnedsättning, 
bland annat via nätverket NSPHiG. Informationsbladet testades tillsammans med 
”kom-i-håg-kortet” som tidigare beskrivits. Testet gav ungefär samma resultat som 
kortet: bra och välkommet, men för kort tid för att hinna testa. Några kommen-
tarer var:

Förtydligar och bidrar till trygghet. Positivt då de får förklarat för sig vad Västbus 
innebär.

Bra som stöd när man förklarar vad Västbusmöten kan vara.

Bra för familjerna att skapa en medvetenhet om vad de har rätt till att få. Att börja 
jobba med en brukarmedvetenhet på samtliga arenor.

En del ansåg också att familjerna skulle kunna få samma information som fanns på 
kortet, dvs. inte bara om Västbus utan med tips för bra möten. 

Föräldraperspektiv via föredrag
Föräldrar (mammor) bjöds även in som föredragshållare vid seminarier, både av 
teamen själva och vid de gemensamma heldagsseminarierna som vi ordnade för alla 
team. Deras budskap redovisas här helt kort eftersom de enligt seminarieutvärde-
ringarna gjorde stort intryck och är värdefull feedback. En av föräldrarna, till en 
tonåring, uttryckte situationen såhär.

Det är inte jobbigt vara J:s mamma, men jobbigt med alla kontakter runt omkring. 
Framför allt att berätta om alla svårigheter igen och igen för ny personal, inför J. 
[…] Vi förväntar oss inte att rullstolsburna ungdomar ska ta trapporna, för att alla 
andra gör det, trots att det går att göra förstår vi att det blir för jobbigt. Vi för-
väntar oss inte att blinda barn ska läsa på svarta tavlan, gå med på bio och förstå 
filmen, för det kan vi sätta oss in i att det är svårt. Jag tror problemet är att vi inte 
kan föreställa oss hur svårt och tungt det är för NPF-ungdomar att vistas i vanlig 
klass, att skriva och redovisa. Därför fortsätter vi att ställa fel krav.

Behovet av professionell samverkan illustreras förmodligen bäst med en nätverks-
karta. En sådan användes av en förälder och redovisas här. Den streckade linjen 
visar vilka aktörer som samverkade före Västbus.
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Skolläkare

Skolsköterska
Skolskjutschaufför

Taxibolag

Rektor
Fritidsassistent

Specialpedagog

Elevassistent

Elevhälsopedagog
Elevhälsopedagog

Tillfällig föräldrapenning

Vårdbidrag

Läkare

Sjuksköterska

Läkare

Sjuksköterska

Sjuksköterska

Läkare Kurator
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Sjuksköterska

Läkare

Kurator
Psykolog
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Personal

Personal
Personal

Personal
Personal

Avlösare

Avlösare

Avlösare

Samordnare 
korttidsvistelse

Samordnare 
Avlösare

Skolskjuts-
bedömare

Barnläkarmottagning

BUP-akuten

BUP

Habiliteringen

LSS

FörsäkringskassanFamiljen

Skola

Det är många instanser att lära känna, informera, stämma av med, komma ihåg 
vem som är vem, när det är dags att gå dit igen och bevaka att tider bokas in. 
Därtill kommer personal- och organisationsförändringar. En av de inbjudna för-
äldrarna underströk hur viktigt Västbus varit. När det väl kom till – efter många år 
och en kris – är det inte längre föräldrarna som ansvarar för att bära information 
mellan alla instanser. Upplevelsen är dessutom att Västbus lett till att en utredning 
genomförts, en utredning som ytterligare ökade förståelsen för vilket stöd elva-
åringen behöver. En annan konsekvens är stöd i form av en personlig assistent som 
gör stor skillnad för hela familjen.

Några tips från föräldrarna listas på nästa sida.
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ÖNSKELISTA FRÅN FÖRÄLDRAR 

Bolla oss inte vidare, hjälp oss vidare istället. Ett telefonsamtal kan vara värt så mycket.

Fråga inte vad vi vill ha hjälp med – det är en svår fråga när man inte vet vad ni kan hjälpa till med. Berätta 
istället vad ni har för kompetenser; vad ni kan hjälpa till med.

Ge oss en kontaktperson på myndigheten, som kan svara på frågor och bjuda in andra kompetenser vid behov. 
Ett visitkort så att jag kan ringa upp.

Jag vet inte själv vilka möjligheter som finns, låt mig veta mina rättigheter. Vilka insatser kan vi söka? Vilken 
behandling finns?

Tipsa om läsning, beprövad erfarenhet.

Skapa rutiner för hur ungdomar tas om hand.

Utbilda den personal som ska jobba med våra ungdomar: lärare, assistenter, lägerpersonal, LSS-boende.

Låt föräldrar vara med i planering av insats och information till personal.

Återkom med besked, när bollen ligger hos er.

Verkställ beviljade beslut.

Förklara vad diagnosen innebär, inte bara en gång utan flera. Det tar tid att smälta all information.

Tro på oss när vi söker hjälp.

Sammanfattning
• Inga team hade tidigare följt upp vad föräldrar tycker om 

Västbusmöten och samverkan.
• Verksamheter kan få bra feedback om de intervjuar föräldrar 

och ungdomar.
• Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar har många 

kontakter att hantera och samverkan kan därför vara en 
lättnad.
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6. Västbus i praktiken – 
sammanfattande reflektioner

De resultat som framkommit i denna rapport pekar på några gemensamma 
utvecklingsfrågor, men också på en stor variation. I det första kapitlet moti-

verades varför valet föll på att illustrera Västbus praktik på just detta sätt. Målet 
var att ge mer ”kött och blod” än tidigare Västbusstudie genom att lyssna på hur 
yrkesverksamma och familjer resonerar kring Västbus och samverkan. Målet var 
också att försöka säga något om Västbus nytta – har riktlinjerna löst de problem 
som motiverade att de togs fram för tio år sedan? Genom intervjuer, men också 
webbenkäter och ett samarbete med ett tiotal Västbusgrupper har en bild växt fram 
som påvisar både vilken potential en sådan här överenskommelse har, och vilka 
svårigheter som många återkommit till.

Resultaten i sammanfattning
Vad är Västbus egentligen?
Det finns en osäkerhet kring vad Västbus är och hur formalia ska tolkas. Såväl 
behandlande personal som chefer anser att det är svårt att skilja mellan Västbus-
samverkan och annan samverkan. Den stora skillnad som lyfts fram är ”piskan” 
– att den som kallas till Västbusmöte måste komma. Det är värt att fundera över 
vad som hänt om denna piska inte skrivitis in – hade någon brytt sig om Västbus 
då? Västbus krymper därigenom ihop till något mycket mindre än vad som avsågs. 

Osäkerhet i tolkningen av Västbus framkommer på många punkter, vilket ger 
intryck av en upptagenhet vid formaliafrågor. Risken är att det blir större fokus på 
att göra rätt (eller snarare att inte göra fel) än på att göra rätt saker (det vill säga 
att få syn på vad som är verkningsfullt). Vem får kallas? Vilken kallelseblankett är 
korrekt? Tre veckor från när då? Vem ska dokumentera? I vilken mall? Samtidigt 
verkar formalian inte alltid tas på så stort allvar när det väl är ett möte, dvs. det 
är oklart hur varje verksamhet säkrar samtycke, eller hur den gemensamma hand-
lingsplanen kommer verksamheter och familj till del: skickas den ut, skrivs den 
under, leder den till handling och framsteg? 

Det finns motstridiga tolkningar av hur Västbus ska användas, vilket är förknip-
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pat med vad Västbus ska fylla för funktion – tidiga insatser eller krishantering? 
Svar på dessa frågor står inte explicit att finna i riktlinjerna. Vad som däremot är 
tydligt är att barnets intresse och behov alltid ska stå i centrum; därmed skulle 
riktlinjerna kunna användas för att argumentera för vilken tolkning som helst så 
länge den har målet i sikte. Skrivningarna är, med andra ord, mycket generella och 
visionära snarare än en praktisk vägledning. Det blir då möjligt för någon annan 
att hävda en helt annan tolkning och därmed undanröjs inte välkända hinder.

Sammantaget innebär dessa skilda tolkningar att Västbus fått olika betydelse 
och att det blir svårt att tala om Västbus. Den tjänsteman som inte, enligt egen me-
ning, använder Västbus kan samtidigt beskriva frekvent samverkan som tycks fylla 
precis samma funktion. Diskussionen blir snabbt rörig och förvirrad, samt inriktad 
på detaljer i mötesmodellen snarare än på målgruppen. Det är oklart om lokala och 
delregionala varianter av riktlinjerna förtydligar bilden, eller om de bidrar till att 
ytterligare röra till det. Frågan är om de är ett uttryck för lokala variationer (i så fall 
vilka?), för ett behov av förtydligande (i så fall av vad?), eller för att slentrianmäs-
sigt omformulera riktlinjer på lokal nivå. 

Om det ska finnas en vits med länsgemensamma riktlinjer bör vikt läggas vid 
att finna en samsyn i dessa frågor. Det behöver också läggas mycket större vikt vid 
kommunikation – det är en konst att förmedla och formulera riktlinjer på ett sätt 
som blir begripligt för så många verksamheter.

Västbus eller Västbusmöten?
Yrkesverksamma förknippar Västbus framförallt med Västbusmöten och inte med 
det större grepp riktlinjerna faktiskt tar. Gemensam kompetensutveckling, uppfölj-
ning och utvecklingsarbete tycks inte ha skett på ett sammanhållet sätt eller på ett 
sätt som de yrkesverksamma som här intervjuats har märkt av. Det är önskvärt 
med tydliga mål och strategier för hur dessa element ska förstärkas. Om tanken är 
att nå alla potentiella användare är detta ett omfattande arbete – i den förra rap-
porten uppskattades de till 60 000 personer. 

Avsaknad av en bred implementering
Det tycks som att Västbus framförallt berör socialtjänstens individ- och familjeom-
sorg, barn- och ungdomspsykiatrin samt grundskolan (mellan- och högstadium). 
Många av de verksamheter som omnämns i riktlinjerna tycks alltså inte delta i nå-
gon större utsträckning i Västbus ledningsgrupper, inte heller i möten kring enskilda 
barn och ungdomar. Som det framkommer här tycks kännedomen fortfarande efter 
tio år vara bristfällig inom många verksamheter. Det innebär att Västbus sällan 
tycks användas för exempelvis placerade barn och ungdomar, inte heller för dem 
som inte har en svår psykiatrisk problematik eller för små barn och unga vuxna. 

En annan fråga gäller privata aktörer, kanske framförallt inom utbildningssek-
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torn, primärvården och institutionsvården där de förekommer som mest. Några 
privata sjukvårdsaktörer har deltagit i teamen, men två av tre var endast med i 
tidigt skede och när de lämnade sina poster var nyrekrytering svårt. Privata ak-
törer är inte alltid organiserade (utan konkurrenter) och representation är därför 
en  särskild utmaning. Det tycks saknas strategier för hur inkludering ska gå till. 
Detta är en fråga för den politiska nivån: hur ser idén om strategisk samverkan ut 
i en modell som är så pass splittrad? Hur säkras att privata aktörer inkluderas och 
engageras? Och hur kan en spridning underlättas även bland de offentliga utförar-
na? Är alla aktörer som nämns i riktlinjerna lika relevanta eller ska det finnas en 
”kärna” och en ”yttre ring” som adjungeras vid behov? Hur ska de i så fall se ut 
och hur ska de olika uppdragen formuleras? 

Hur ska vi veta om Västbus behövs?
Många har haft svårt att ge exempel på när Västbus gör nytta. Det lyfts dock 
fram att Västbus är en viktig påminnelse om målgruppens behov och att den ska 
prioriteras. En del minns också Västbusmöten som fått saker att lossna och som 
då upplevt att just det mötet gjorde stor nytta. Det finns förmodligen många anled-
ningar till att frågan varit svår att svara på. När problematiken är sammansatt är 
det många faktorer som spelar roll för att det ska bli bra. Det är svårt att peka ut att 
det just är Västbus som gjort nytta. Viktigare var kanske att en viss individ började 
arbeta som mentor/behandlare eller något privat som hände i ungdomens liv. Det 
är svårt att reda ut orsakssamband. 

En annan anledning skulle kunna vara den osäkerhet, som togs upp tidigare, 
kring vad Västbus faktiskt är. Det blir då svårt att sortera fram just de fallen. Svårig-
heten kan också vara en konsekvens av att Västbus inte följts upp, det vill säga att 
det saknas samlade underlag om vilken problematik som hanteras via Västbus och 
vad denna samverkan resulterar i, eller underlag om vilka avvikelser som sker och 
hur konflikter eller systemfel tas om hand. Därmed blir det svårt att bedöma vilken 
roll Västbus fyller. 

Det behövs framöver en feedbackprocess som gör det möjligt att bedöma vad 
som åstadkoms med stöd av Västbus. Det är möjligt att möten har ett värde i sig, 
utan att tydliga resultat syns, men även detta går att påvisa. Det är då viktigt att 
inte bara värdera huruvida yrkesverksamma upplever ett mervärde, utan att även 
familjer gör det. Det kan bidra till en reflektion kring vem mötena egentligen är till 
för och vad skillnaden mellan rent professionella möten och möten som inkluderar 
familjer bör vara samt vilka förväntningar som är rimliga på vad just samverkan 
ska lösa. 
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Hur kan resultaten förstås utifrån kunskap om 
samverkan och implementering?
Att Västbus och liknande överenskommelser kommit till är inte förvånande. Sam-
verkan är idag så centralt för alla människovårdande organisationer att den till och 
med framställs som ”välfärdsstatens nya arbetsform” (t.ex. Danermark & Kull-
berg 1999; Hasenfeld 2010). Varför är det så? Förklaringar som brukar lyftas fram 
handlar om att det å ena sidan finns en samsyn kring att ett holistiskt förhållnings-
sätt är nödvändigt, samtidigt som utvecklingen å andra sidan har gått mot ett allt 
mer splittrat system. Splittringen, eller fragmentiseringen, är i sig en konsekvens 
av att välfärdspolitiken historiskt sett blivit alltmer omfattande i många länder, 
att specialisering uppstått i takt med allt större kunskapsvinningar, men också av 
politiska trender såsom privatisering (new public management). Sammantaget blir 
kartan över antalet aktörer och stödformer svåröverskådlig. Att navigera är inte 
lätt, varken för tjänstemän eller för medborgare. En vanlig liknelse är stuprör, som 
i sig innehåller sugrör, och som behöver bindas samman av hängrännor (jfr Bengts-
son & Melke 2014).

Ett holistiskt perspektiv blir en utmaning och lösningen blir att binda samman 
delarna på olika organisatoriska sätt som vi kallar samarbete, samverkan eller sam-
ordning. Det kan vara värt att försöka skilja mellan begreppen. Samarbete handlar 
då om något som händer på operativ nivå, exempelvis i ett lärarlag eller ett multi-
professionellt team, medan samordning inte nödvändigtvis innebär att något görs 
tillsammans utan i en viss ordning. Det kan exempelvis handla om att besluta om 
att vissa behandlings- och rehabiliteringsinsatser följer på varandra. Samverkan 
innehåller slutligen integrering på både lednings- och operativ nivå. Ett annat sätt 
att skilja mellan olika slags integrering är att sätta dem på en skala med olika ambi-
tionsnivå i fråga om hur långtgående integreringen ska bli. I ena ändan finns då 
helt självständiga verksamheter som exempelvis utbyter information, i den andra 
änden finns verksamheter som slagits samman (jfr Axelsson och Bihari Axelsson 
2013:19ff). Möjligen är sådana definitioner till hjälp när olika samverkansformer 
jämförs och klargörs. Listan i nästa tabell (som inte på något sätt är komplett) ger 
en vink om hur många former av samverkan som finns samtidigt, och hur många 
av formerna som överlappar varandra.

Del IV. Avslutande 
reflektioner och 

framåtblick



85

EXEMPEL PÅ ANDRA SAMVERKANSFORMER ÄN VÄSTBUS FÖR BARN OCH UNGA I LÄNET
Elevhälsa-socialtjänst-BUP fasta mötestider

Elevhälsa-socialtjänst fasta mötestider

Psykiatri-habilitering-barnmedicin fasta mötestider

Konsultation informell, när det behövs med olika parter

Individuell plan enligt LSS; IP-möten med flera parter

Ros-möten: samverkan kring psykosociala riskfamiljer MVC, BVC, socialtjänst

Mobila team till exempel psykiatrisjuksköterska och socionom eller pedagog och socionom

Närvaroteam

Ungdomsteam missbruk/riskbruk 

Elevhälsoteam (organiseras centralt i kommunen eller på skolnivå)

Barnhälsoteam

Resursteam

Nätverkslag

SkolFam (för familjehemsplacerade barns skolgång)

Skola Socialtjänst Polis Fritid, SSPF

Ledningsgrupper kommun och/eller landsting och/eller stat eller enbart för en huvudman

Förvaltningsledningsgrupper kommun och/eller landsting och/eller stat eller enbart för en huvudman

Samordningsförbund: Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommun, region. 

Drogförebyggande samverkansarbete

Samverkan i funktionshinderfrågor inom socialtjänsten 

Samverkan kring institutionsplacerade barn 

Samverkan mellan socialtjänstens avdelningar (gråzonsgrupp)

Samverkan i utsatta områden/integration

Samverkande socialsekreterare

Socialt ansvarig socionom/samordnare (SAS)

Logopedsamverkan kommun och landsting

Kommunsamverkan kring arbetsmarknadsfrågor

Kommunmodell för samverkan (som även kan innefatta landstingsaktörer)

Samverkansöverenskommelser kan motiveras på olika sätt. Ett vanligt argument 
är, som angavs inledningsvis, att organisationerna är utformade utifrån specifika 
behov, medan medborgarnas behov ofta är sammansatta. Utan någon slags sam-
ordning eller samverkan riskerar samhällsstödet att inte bli funktionellt eller att 
helt utebli (jfr Johansson 2013). Ett annat argument är att om inte samverkansan-
svaret tydliggörs så får brukaren själv bära ett stort ansvar. En nyligen genomförd 
kartläggning som FoU i Väst/GR deltog i visade till exempel att barn med funk-
tionsnedsättningar hade mellan 20 och 80 professionella kontakter. Det fanns med 
andra ord en mängd insatser som barnen och familjerna kunde få, men en av de 
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saker som föräldrarna saknade var avlastning av just samordningsansvaret (Bro-
berg et al 2014:58). 

Föräldrarna efterfrågade någon som tog ansvar för samverkan och hade en sam-
ordnande funktion, någon som kunde hjälpa till att hålla i alla de olika kontakter-
na, sammankalla till möten, stämma av med olika instanser och föra information 
vidare. Många menade att detta skulle underlätta och minska det som ansågs vara 
den största belastningen i deras vardagliga liv.

Det är också något som bekräftas av många projekt (exempelvis det nyligen avslut-
ade koordinator-projektet vid Bräcke Diakoni i Göteborg), undersökningar och 
granskningar, exempelvis av Riksrevisionen (2011) som föreslog just en sådan 
 insats för att avlasta föräldrar till barn med funktionsnedsättningar.

Samverkan – hur svårt kan det vara?
Samverkan har visat sig svårt att åstadkomma. Det visar såväl forskning (Lacey 
2000; Danermark 2004; Axelsson & Bihari Axelsson 2013; Löfström 2010; Ger-
mundsson 2011; Blomqvist 2012) som statliga utredningar (SOU 2005:81; SOU 
2010:95) och lokala utvärderingar (Forkby 2004; Jensen & Kuosmanen 2008; Lin-
dahl 2009; Sjödahl 2009; Albrektsson & Lindqvist 2011; Jansson 2011; Broberg 
et al 2014). Det uppstår problem kring exempelvis roller och gränser som inte är 
tydliga, professionella konflikter kring synen på vad som bör och kan göras eller 
lagliga och resursmässiga hinder. Kanske kräver samverkan en särskild professio-
nell kompetens som behöver stödjas och utvecklas på ett medvetet sätt (Fleetwood 
& Matscheck 2007). Det finns forskare som till och med drar slutsatsen att samver-
kan är förknippad med så stora svårigheter att den, när det är möjligt, och när det 
inte går att peka på uppenbara fördelar av den, bör undvikas (Huxham & Vengen 
2005). 

Berth Danermark lyfter redan i titeln ”Samverkan – himmel eller helvete?” att 
det här är något svårt (2000). Danermark menar (s.8) att 

[d]et är få ord som väcker sådana känslor av förhoppning, förväntning men även 
ibland olust som ordet samverka.[…] Till det positiva hör att få lära sig nya saker, 
att få ge andra del av sina egna kunskaper och erfarenheter och att få se verksam-
heten utvecklas. Detta är viktiga inslag i en fortgående kompetensutveckling på en 
arbetsplats. Men det finns också inslag som kan upplevas som oroande. Samver-
kan innebär ofta en mer eller mindre långtgående förändring av arbetet. När en 
samverkansprocess väl har startat är det svårt att veta vad resultatet i slutändan 
blir. Det är en förändring mot det okända. Denna osäkerhet kan också underblåsas 
av oklara uppgifter och mandat. Oklarhet i frågor om vad man får göra och det 
egentliga syftet med samverkan utgör ofta grogrund till oro och irritation.[…] Inte 
heller är det ovanligt att det råder skillnader i makt och inflytande mellan de som 
skall samverka. 
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Dessutom stjäl det tid från ordinarie arbetsuppgifter och tid är en tydlig bristvara. 
Danermark (2000:12) pekar vidare på tre viktiga faktorer som påverkar samver-
kansarbetet: 

1) Kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer. Med detta avses att personer har 
olika professionella perspektiv på problem och lösningar (t.ex. på vad en psykisk 
eller social problematik innebär och vad som behöver göras). Dessa perspektiv är 
inte alltid förenliga. Därmed används också olika språk, vilket kan leda till att man 
pratar förbi varandra – figuren nedan illustrerar hur det ser ut inom vård, skola och 
omsorg. Olika teoretiska kunskaper har dessutom olika status, vilket också kan av-
speglas på verksamhetsområden – även om personer har samma professionella ut-
bildning så kan de få olika status beroende på vilken verksamhet de arbetar inom.

Schema som visar olika parallella processer och begrepp från Socialstyrelsens vägledning 
(2013:41)

SOCIALTJÄNST Ansökan, anmälan, 
begäran

Utreda behov Bedömning av 
lämplig insats

Besluta och 
planera 
genomförande

Genomförande, 
initiera 
samverkan

Uppföljning, 
utvärdering

SKOLA Uppmärksamma Utreda behov av 
särskilt stöd

Diskussion om 
lämpliga åtgärder

Utarbeta 
åtgärdsprogram

Genomförande Uppföljning, 
utvärdering

HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRD

Ansökan, remiss Undersöka, 
utreda

Diagnos Ta fram 
behandlingsplan

Behandling Uppföljning, 
utvärdering

2) De agerar inom regelverk. Det gäller till exempel vilken sekretess som råder eller 
arbetstidsavtal. 

3) De organisatoriska situationerna ser olika ut, till exempel när det gäller hur be-
slut fattas eller hur verksamheten styrs.

Det kommer garanterat att finnas skillnader i olika samverkanssammanhang. Däre-
mot behöver inte skillnaderna innebära att det blir svårt eller omöjligt at samverka, 
men skillnaderna behöver identifieras, synliggöras och diskuteras. Då blir förvänt-
ningarna rimliga, missförstånd kan redas ut, lösningar kan ofta utkristalliseras. Det 
kan vara extra viktigt att stanna upp vid detta eftersom de skillnader som vi tror 
finns egentligen inte existerar – något som uppfattas som omöjligt utifrån sekretes-
skydd är det kanske inte – däremot finns det kanske helt andra faktorer som kom-
mer att bli utmanande att övervinna.

Samverkan inom människovårdande yrken innebär möjligen andra utmaningar 
än annan samverkan. Här finns nämligen också själva brukaren/eleven/patienten 
både som objekt och subjekt. Dessutom råder det en större konkurrens mellan 
aktörerna – det är mindre tydliga gränser för vem som ska göra vad. Ibland kanske 
det inte ens går att dra en tydlig gräns, även om alla efterfrågar en sådan. Snarare 
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än en rationell planeringsprocess menar Danermark (2000:17) därför att det ska 
ses som en ”lärandeprocess där frågor om makt, inflytande och känslor spelar en 
stor roll. Detta får också konsekvenser för vilka mål man sätter upp och hur man 
utvärderar insatserna”.

I Sverige har särskilda tjänster/stödformer växt fram som just bär samverkans- 
och samordningsuppdraget. De kan ses som ett uttryck för hur mycket arbete som 
det här ibland kräver, men också som ett uttryck för hur välfärdspolitiken  faktiskt 
misslyckats med den holistiska ambitionen. Om samverkan och samordning fung-
erade skulle dessa funktioner inte behövas. Dessa tjänster/stödformer är ofta inrik-
tade på speciella målgrupper, såsom personer med funktionsnedsättning. Stödfor-
merna kallas exempelvis case och care managers, personligt ombud eller personlig 
koordinator. Det är inga lagstadgade stödformer (även om det till exempel före-
slogs i Psykiatriutredningen) och det finns därmed ingen samlad definition av vad 
de gör eller hur de organiseras. 

Samverkan – hur regleras den?
Samverkan regleras på många ställen i svensk lagstiftning. Generella skrivelser finns 
i förvaltningslagen och i kommunallagen samt i offentlighets- och sekretesslagen. 
Det handlar då om att myndigheter ska vara varandra behjälpliga när så är möjligt 
och att de kan bilda gemensamma förbund och nämnder.

De lagar som särskilt reglerar vård (HSL), förskola/skola (skollagen) och om-
sorg (bl.a. SoL och LSS) anger alla att verksamheterna ska samverka kring barn 
som far illa eller riskerar att fara illa. Det är dock socialnämnden, under vilken 
socialtjänsten lyder, som ansvarar för att samverkan kommer till stånd. Hälso- och 
sjukvård och socialtjänst ska också samverka kring individuella planer när sådana 
efterfrågas och när en person får insatser från båda huvudmännen. Någon sådan 
lagstadgad skyldighet har inte skolan (vilket inte hindrar att de kan medverka 
ändå).

På nationell nivå finns även, förutom lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd 
från Socialstyrelsen som talar om samverkan. Det handlar till exempel om att alla 
verksamheter bör identifiera samverkan som ett led i ett kvalitetsarbete eller om att 
socialtjänsten bör ha rutiner för samverkan med förskola, skola, sjukvård, polis 
och åklagare både på gruppnivå och på individnivå. Det finns också särskilda råd 
för samordning av insatser för personer inom habilitering och rehabilitering. 

Utöver dessa bestämmelser kan kommuner och landsting komma överens om 
ytterligare samverkan. Västbus är ett exempel på detta – via Västbus har kommu-
ner och landsting kommit överens om att deras verksamheter ska samverka i fler 
fall än vad lagen kräver. Skolan likställs till exempel med sjukvård och socialtjänst 
i uppdraget att upprätta en individuell plan och samverkan motiveras av det öpp-
nare begreppet ”sociala problem” som skulle kunna inkludera även situationer 
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som inte faller inom lagens ”fara illa”, dvs. situationer där det inte finns misshandel 
eller missbruk utan där psykiska problem får sociala konsekvenser på exempelvis 
kamrat- och familjerelationer. 

Olika former av samverkansöverenskommelser finns både när det gäller barn 
och unga (ett antal listas i Socialstyrelsen 2013) och för andra målgrupper inom 
vilka barn och unga kan räknas (t.ex. funktionshindergrupper). Dessa överens-
kommelser är ibland sprungna ur ett lokalt behov, ibland ur nationella krav. De är 
jämförbara, men olika till sitt innehåll. Det finns idag en stor flora av policies på 
alla nivåer. Däremot är det oklart hur stor roll de spelar i verksamheterna eller om 
de löser de problem som de är till för. Broberg et al (2014) visade exempelvis att 
de lokala riktlinjerna kring samordning av insatser för barn med funktionsnedsätt-
ningar inte var särskilt kända bland personalen.

Inom Psynkkansliet listades de planer som regleras av lagstiftningen och som 
kan vara aktuella för barn och unga med sammansatt psykisk och social problema-
tik. De fann ett stort antal lagrum där ett femtontal planer nämns, ibland är det 
samma benämning på planen, ibland olika (genomförandeplan, behandlingsplan, 
vårdplan, individuell plan, utvecklingsplan, åtgärdsplan, samordnad plan). Det 
finns idag inga utredningsförslag på att minska antalet planer, däremot på att lägga 
till fler (exempelvis överföringsplan).

Implementering – vad krävs för att ett beslut ska få genomslag?
Den här undersökningen knyter även an till frågor om implementering, det vill säga 
till kunskap om hur det går till när riktlinjer, reformer och beslut ska genomföras i 
praktiken. Det är ett forskningsfält som kanske har sin mest kända referens i Press-
man och Wildavskys artikel från 1973 med den berömda titeln Implementation: 
how great expectations in Washington are dashed in Oakland: or, why it’s amazing 
that federal programs work at all, this being a saga of the Economic Development 
Administration as told by two sympathetic observers who seek to build morals on a 
foundation of ruined hopes. Inom statsvetenskap och offentlig förvaltning är detta 
en väletablerad teoretisk inriktning, men på senare år tycks implementering också 
väcka ett allt större intresse inom vårdvetenskap, inte minst i kölvattnet av utveck-
lingen mot evidensbaserad praktik. Då med utgångspunkt i frågor om hur vi får 
professionen att använda de evidensbaserade metoderna (Johansson 2010a). Det är 
forskningsfält som tycks närma sig varandra (Nilsen et al 2013). Litteraturen talar 
på olika sätt om vikten av att få dem som ska implementera att vilja, kunna och 
förstå vad det är som ska göras (Lundquist 1992). Detta är en förutsättning för att 
den nya idén eller beslutet ska bli verklighet. 

Den osäkerhet som framkommer i den här rapporten kan tolkas som att de 
yrkesverksamma inte fullt ut förstår Västbus idé – det är inte självklart att se hur 
Västbus förhåller sig till andra former av samverkan, när den ska användas och 
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hur. Frågor av det slaget står i vägen för implementering. Kriteriet ”förstå” blir 
extra viktigt i ett fält som detta, där effekter av metoder och arbetssätt förväntas 
visa sig långt fram i tiden, och kanske inte inom den egna sektorn utan i en annan 
(det kommer aldrig att ”löna sig” för den egna verksamheten, men samhällsvinsten 
är stor). Det är en skillnad mot sektorer där aktiviteterna har direkt utdelning, men 
gemensamt för välfärdssektorns aktörer. Några få respondenter svarar att de inte 
vill använda Västbus därför att de föredrar andra former av samverkan, till exem-
pel IP-möten inom ramen för LSS. Det finns också de som uppfattar att det är svårt 
att använda Västbus – att de inte kan – eftersom vissa verksamheter (sjukvården) 
inte prioriterar denna form av samverkan eller eftersom de själva (inom sjukvår-
den) inte resursmässigt kan samverka i den utsträckning de egentligen borde eller 
som andra aktörer kräver. Det handlar om verksamheter som redan samverkar 
mycket därför att deras målgrupp i stort sett alltid har sammansatta behov, eller 
verksamheter som ännu inte samverkar just kring denna målgrupp. 

Implementeringsforskningen pekar på en mängd faktorer som kan bidra till att 
utfallet blir något annat än det var tänkt. Liksom i samverkansforskningen talas det 
om nödvändigheten av länkar (eller kedjor) mellan olika aktörer och kontexter. Det 
kan handla om faktorer som svag styrning – kanske rent av symbolpolitik – men 
också om tjänstemännens möjligheter och vilja att följa och tolka eller förstå beslu-
ten (se till exempel Meyer & Rowan 1977; Lispky 1980; Hogwood & Gunn 1984; 
Lundquist 1992; Hill & Hupe 2005). Det kan alltså handla om tillkortakomman-
den såväl uppifrån (top-down perspektiv) som nerifrån (bottom-up perspektiv), 
eller kanske från båda håll (en syntes). Det är viktigt att ha i åtanke att implemente-
ringsforskning inte (bara) handlar om hur beslut ska få genomslag i praktiken – en 
närmast instrumentell fråga – utan också om frågor kring varför de inte får det, 
eller ibland inte bör få det. Den offentliga sektorns personal är inte bara utförare av 
tjänster utan kan också ses som ”demokratins väktare” med uppdrag att vaka över 
att besluten ligger i medborgarens intresse (Lundquist 1998). 

Implementeringsforskningens budskap är på sätt och vis att beslut sällan verk-
ställs på det sätt det var tänkt. Implementeringssvårigheter och -lösningar är för-
modligen desamma inom såväl vård, skola som omsorg. Perfekt implementering är 
inte ett realistiskt mål, men processen går att stärka. Fixsen et al (2005) talar om 
“drivers” för implementering. Det handlar om kompetens, organisation och ledar-
skap. Det finns ingen vedertagen översättning för ”drivers”, men det handlar alltså 
om grundläggande förutsättningar och drivkrafter som kan kopplas till dem som 
tidigare nämndes: att skapa förutsättning för att tjänstemän vill, kan och förstår 
vad som ska göras. Det behövs då stöd från högsta ledning och administration, 
syste matisk uppföljning, coachning, utbildning. De poängterar det som Socialsty-
relsen också understryker i sin skrift ”Om implementering”: att det finns många 
myter som står i vägen för implementering.
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MYTER OM IMPLEMENTERING

Bra idéer sprider sig själva

Information räcker för att åstadkomma förändring

Utbildning leder till användning

Förändring sker snabbt

Det räcker att man tror på det man gör för att det ska bli bra

Forskningen om evidensbaserade metoder påvisar att implementering av nya idéer 
tar mycket lång tid. Om det inte är en aktiv process kan det ta decennier. Om det 
finns en tydlig implementeringsstruktur så tar det ändå enligt denna forskning två 
till fyra år från utformning till full implementering. Resultaten går att översätta 
även till riktlinjer såsom Västbus. 

Den amerikanska implementeringsforskningen har rönt intresse, inte minst 
därför att implementering där lyfts fram som en kompetens i sig själv. Det talas 
om implementeringsteam och andra former av infrastrukturer för att få fart på 
processen; någon slags förändringsagenter som blir kopplingen mellan sändare (i 
detta fall programgruppen och det politiska samrådet) och mottagare (i detta fall 
yrkesverksamma i vård, skola och omsorg). Implementeringsteamen beskrivs som 
en arbetsgrupp som har mycket god kännedom om själva interventionen både i 
teori och praktik (t.ex. en metod, men vi skulle kunna tänka oss riktlinjer), som har 
god kunskap om vad som krävs för en effektiv implementeringsprocess och pro-
gramföljsamhet, och som har i uppdrag att följa upp hur interventionen verkligen 
används. 

Budskapet är inte bara att det krävs träget arbete för att verkligen få genomslag 
för ett nytt arbetssätt, utan också att det krävs många olika aktiviteter samtidigt. Att 
informera om det nya arbetssättet (riktlinjerna) är exempelvis en aktivitet som får 
mycket litet genomslag. Om informationen kombineras med praktisk övning, ökar 
chansen däremot något för reell användning. Om det sedan finns återkommande 
utbildningstillfällen med feedback på tillämpningen ökar chansen  ytterligare, och 
om det därutöver sker coachning/handledning i själva utövandet, så kan genomsla-
get för interventionen bli mycket stor. Sammantaget kan alltså systemförändringar 
ske, men inget system förändras av sig själv – det förändras när tjänstemän föränd-
rar sina arbetssätt, synsätt och förhållningssätt. 
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Slutsatser 
I fallet Västbus tycks implementeringen ha saknat de mer robusta element som be-
skrivs här och bilden som framkommer i detta arbete är att den i hög grad handlar 
om de aktiviteter som Socialstyrelsen lyfter fram som myter. Att då och då informe-
ra om Västbus är inte ett effektvit sätt att gynna implementering, inte heller enstaka 
utbildningshalvdagar. Det krävs mer än så för att något verkligen ska bli en rutin. 

Det har inte funnits någon/några som ansvarat för att få fart på den feedback-
process som måste finnas mellan operativ, lednings- och beslutande nivåer. Det 
saknas aktörer som bär kunskap om modellen (coachande roll gentemot arbets-
kamrater/medarbetare) och som kan fånga upp det som behöver förtydligas och ut-
vecklas. Det behövs också aktörer som följer upp utfallet både i form av output och 
outcome, dvs. i form av aktiviteter (möten, utbildningar osv.) och effekter (bättre 
hälsa, färre konflikter osv.). 

En framtida implementering skulle behöva sådana aktörer med sådana uppdrag. 
De existerande lednings- och styrgrupperna pekas i riktlinjerna ut som aktörer för 
detta, men att verkligen axla den rollen skulle innebära ett nytt arbetssätt och en 
betydligt högre grad av ”verkstad”. Är de rustade för det? Västbusförslaget från 
2004 innehöll koordinatorer som hade kunnat utgöra en sådan länk och ambas-
sadör, vilket alltså kan sägas ha stöd i forskningen. De processledare som anställdes 
på lokal (Göteborg, Mölndal, Vänersborg) och regional nivå under förbättrings-
arbetets gång, fyllde på många sätt en sådan roll. Erfarenheten väckte intresse för 
att utveckla koordinatorsrollen framöver. Processledare och liknande funktioner 
(koordinatorer, samordnare) kan uppenbarligen fylla en viktig roll som kunskaps-
bärare, förändringsmotor och nätverkare över organisationsgränser och nivåer. 
Samtidigt har det också i detta arbete framkommit att det kan vara en skör lösning. 
Risken är att rollen blir personbunden och att övriga parter, såväl kollegor som 
chefer, då backar från eget ansvar. Uppdragsbeskrivningen kan också vara otydlig 
(eller obefintlig) och uppdraget blir därmed svårt att utföra. Det tycks med andra 
ord som att det krävs ett tydligt mandat, en tydlig koppling till ledningsnivå och en 
uppmärksamhet på att inte bli ensam bärare, motor och nätverkare.

Riktlinjer likt Västbus behöver sättas in i sin kontext när de kommuniceras. De 
behöver motiveras och positioneras för att bli begripliga. De tre första punkterna 
i riktlinjerna är i stort sett desamma som återfinns i Stockholms BUS-avtal. Stock-
holms avtal är dock mer omfattande både när det gäller målgrupp, det vill säga alla 
barn och unga i behov av särskilt stöd, och beskrivning. Stockholmsversionen från 
2005 är 46 sidor lång till skillnad från Västbus tio sidor. I Västbus riktlinjer finns, 
till skillnad från förlagan, ingen problemformulering eller analys. Det finns heller 
inga utvecklade resonemang kring enskilda verksamheters uppdrag eller kring hur 
stor målgruppen är. Det gör det svårt inte bara att kommunicera vilket problem 
som Västbus är lösningen på, utan också hur Västbus ska följas upp. Det sak-
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nas också en tydlig avsändare. Till skillnad från många andra överenskommelser, 
exem pelvis jämförbara BUS-överenskommelser i landet, är de inte undertecknade. 

Att Västbus riktlinjer uppfattas som otydliga är därför inte förvånande. De sam-
verkansproblem som var kända när Västbus initierades, till exempel ansvarsfördel-
ning, kvarstår och reds heller inte ut i riktlinjerna. När ansvarar exempelvis skola, 
primärvård eller specialistvård för utredning? Och kan Västbus användas även för 
att bjuda in nya verksamheter – hur är i så fall verksamheterna rustade för att lägga 
denna tid på samverkansmöten kring individer som ännu inte är klienter/patienter? 
Och innebär mötesstrukturen att föräldrar och barn/ungdomar ska delta vid mötet 
eller att det ska vara centrerat kring familjens situation? Samtliga frågor är öppna 
för tolkning.

Det är också oklart hur Västbus förhåller sig till den lagstiftning som finns. Skyl-
digheter och lagrum omnämns, men inte huruvida Västbus är ett sätt att påminna 
om de skyldigheter som redan finns, eller om de går längre än lagen. Detta hade 
kunnat uttryckas explicit för att inte orsaka huvudbry för de olika verksamheterna.

En del av den osäkerhet som framkommer i såväl intervjuer och enkäter som 
i förbättringsarbetet förklaras förmodligen också av att Västbus är en av många 
samverkansformer för den här målgruppen. Några av dem listas i detta kapitel. 
Hur avgörs vilken form av samverkan som ska initieras? Några tydliga strategier 
eller skiljelinjer framkommer inte här. Snarare tycks det svårt att skilja mellan olika 
former och Västbus blir därmed svårfångat och i det närmaste slumpmässigt an-
vänt – eller en sista utväg när inget annat fungerar. 

Möjliga lösningar på de här frågorna har testats i förbättringsarbetet och erfa-
renheten är att Västbus därmed blivit både ett tydligare och mer nyttjat verktyg. 
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Utifrån samverkans- och implementeringsteorier är resultatet i den här rappor-
ten inte särskilt förvånande. Samverkan är svårt och implementering kräver 

medvetna strategier. En fråga som dock inte bemötts handlar om interventionen i 
sig – är Västbus ett verksamt sätt att säkra barn och ungas behov av ett sammansatt 
stöd? Om detta vet vi egentligen ingenting. Både den förra (Rapport 1:2010) och 
den här undersökningen har fokuserat på implementeringsprocess och implemen-
teringsutfall. Frågan om interventionsprocessen och interventionsutfallet (Fixsen et 
al 2005; Greenhalgh et al 2005) har bara berörts mycket ytligt. Utgångspunkten 
för studierna har varit att Västbus finns och därför frågor om hur det används. 
En väsentlig fråga är dock huruvida Västbus är en eftersträvansvärd intervention. 
Det saknas i stor utsträckning studier som jämför olika samverkansformer ur ett 
målgruppsperspektiv, alltså vad som fungerar för vem (Johansson 2013). Att någon 
slags integrering är nödvändig i ett system med så många aktörer ifrågasätter nog 
ingen. Svårare att veta är hur den ska utformas i olika situationer. Västbus riktlinjer 
måste ses som en del av ett långsiktigt arbete för en målgrupp som riskerar att inte 
få det stöd de behöver. Att satsa på målgruppen tycks lika relevant idag som då. 

Otydligheten kring vad det är som Västbus egentligen ska lösa kan vara en 
av orsakerna till den osäkerhet som kommer fram i undersökningen och förbätt-
ringsarbetet. Guldbrandsson (2007:18) har på ett lättillgängligt sätt sammanställt 
implementeringens ”mödosamma konst” och pekar på vikten av lokalt och explicit 
uttryckta behov. En misslyckad implementering innehåller tvärtom ofta det mot-
satta: 

Många gånger erbjuds metoder som är både komplexa och resurskrävande till 
mottagare som inte uppfattar att de har något problem som kan lösas med meto-
den i fråga.

Kanske är den bästa åtgärden för en samstämmig och bred Västbusanvändning, 
att skapa underlag som påvisar att Västbus faktiskt är en relevant lösning. Inför 
framtiden kan det vara viktigt att ställa frågor om interventionen:

• Är problemet tydligt; varför behövs Västbus? 

7. Framåtblick
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• Uppfattas lösningen som relevant; är Västbus lösningen?
• Finns det tydliga vinster/fördelar? 
• Finns det risker/nackdelar? 
• Stämmer det nya arbetssättet överens med individuella, professionella och or-

ganisatoriska värderingar och normer? 
• Är det lätt att använda? Det får inte uppfattas som för nytt och svårt.
• Är resultaten synliga? Om de är långsiktiga – vilka processmått skulle kunna 

användas? 
• Kan lokala anpassningar underlätta? 
• Bidrar arbetssättet till något mer generaliserbart? Exempelvis ett arbetssätt 

som kan användas på fler målgrupper eller inom fler verksamheter. 

Frågor som kan vara relevanta att ställa om implementeringen:

• Hur kan olika implementeringsaktiviteter kombineras? Inte minst återkopp-
ling från professionen. 

• Hur kan centrala aktörer involveras tidigt och finnas med under hela proces-
sen? 

• Behövs resurser och hur kan de i så fall knytas till interventionen?
• Hur kan implementeringsprocessen återkopplas till personalen?
• Vilken baslinjemätning är/hade varit relevant?
• Hur kan en genomförandeplan för själva implementeringen se ut? En kom-

munikationsplan?
• Identifiera nyckelindikatorer för lyckad implementering.
• Bedöm kostnader och besparingar.

Ovanstående frågor kan vara till hjälp för att göra Västbus tydligt och uppfölj-
ningsbart. Det hade varit en fördel att ha med från början och i de revideringar 
som gjorts, men är fortfarande relevant och möjligt. Arbetet med att ta fram sådana 
frågor bör involvera såväl politiker som tjänstemän och brukarorganisationer. En 
central synpunkt är dock också att Västbus behöver sättas i en större kontext. Om 
frågan är huruvida målgruppen får sina behov tillgodosedda räcker det inte att 
följa upp enstaka riktlinjer, det krävs ett helhetsgrepp och det behövs ett brukar-/
elev-/patientfokus. Den politiska nivåns nyfikenhet på hur barn och unga med sam-
mansatt problematik får sina behov tillgodosedda bör betonas. 

Det behövs politiker som är nyfikna på hur de riktlinjer och överenskommelser 
som sjösätts följs upp. Det gäller såväl samrådsorgan som lokala politiker. Likaså 
behövs tjänstemän som formulerar uppföljningsbara mål och mått, inte minst när 
det gäller samverkan som är en extra stor utmaning att spåra resultat ifrån. För att 
inte organisationer ska uppslukas av processen i sig och av formaliafrågor, måste 

Del IV. Avslutande 
reflektioner och 

framåtblick



96

fokus riktas mot individen som söker hjälp. Samverkan och Västbus är inte ett mål 
i sig – det finns utifrån den här rapporten inget fog för att påstå att organisationer 
nödvändigtvis borde samverka mer eller oftare, inte heller mindre eller mer sällan, 
eller just såhär. Däremot behöver professionella aktörer få syn på när Västbus/
samverkan är en relevant intervention och när det är till större nytta för barn, ung-
domar och familjer att göra något annat. 

Det finns ett stort engagemang när det gäller den här målgruppen. Många sam-
hällsaktörer spelar en viktig roll i familjer och ungdomars liv. Men för att synlig-
göra detta och för att uppnå ett organisatoriskt lärande behövs tydliga uppdrag 
och ett systematiskt uppföljnings- och förbättringsarbete. Implementerings- och 
utvecklingsuppdragen i riktlinjerna behöver konkretiseras och systematiseras för 
att samverkan ska bli mer än informationsutbyte. Det kan exempelvis, som i det 
påbörjade förbättringsarbetet, ske genom handlingsplaner, uppföljningsinstru-
ment, workshops, gemensamma utbildningar och dialog mellan grupper. Arbetet 
bör präglas av kunskap om samverkan, processledning, implementering och för-
bättringsarbete. 

Avslutningsvis: det är tydligt att förbättringsarbetet skapat stolthet. Att ta in 
feedback från föräldrar och ungdomar visar nämligen inte bara på vad som  behöver 
bli bättre, utan också på att mycket som görs fungerar bra och värderas högt. En 
annan lärdom är att det inte behövs så stora förändringar och märkvärdiga idéer 
för att det ska bli bra mycket bättre.
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Intervjufrågor till yrkesverksamma
I vilken grad använder du själv Västbus som en modell för samverkan?

- Hur många gånger uppskattar du att du deltar i ett Västbusmöte under ett år?
- När var det senaste mötet? 
- Uppfattar du att antalet Västbusmöten har ökat, minskat eller varit desamma under 

de senaste fem åren?

Det finns många sätt att samverka på – beskriv hur du uppfattar Västbus funktion.
- När ska man ha ett Västbusmöte?
- Hur skiljer den sig från andra former av samverkan (t.ex. nätverksmöten, 

samverkansmöten)?
- Kan Västbus användas förebyggande, dvs. även när det inte finns så stora problem? 

Används det så?
- Eller är Västbus bara till för de ”svåra fallen”? Vad innebär i så fall det – när kan man 

INTE ha ett Västbusmöte?
- Västbus ska handla om barn med sammansatt social och psykisk/psykiatrisk 

problematik: vad är en social problematik enligt dig? Vad är en psykisk? Vad är en 
psykiatrisk?

- Vem uppfattar du har rätt att kalla till ett möte?
- Vem leder mötet?
- Vilka professionella representanter kan delta på ett Västbusmöte?
- Måste barnet vara ett aktuellt/ett ärende för att man ska delta?
- Måste vissa professionella aktörer vara med för att det ska kallas ett Västbusmöte?
- Måste föräldrarna vara med?
- Brukar de vara med?
- Måste barnet vara med?
- Brukar det vara med?
- Brukar ni ha professionella förmöten?
- Hur många uppföljningsmöten brukar det bli?

Kan du beskriva ett ”typiskt Västbusärende”?
- Vem är det då som kallar?
- Hur ser den sociala problematiken ut?
- Hur ser den psykiska eller psykiatriska problematiken ut?
- Hur gammalt är barnet?
- Vanligast med pojkar eller flickor (eller lika vanligt)?
- Vilka deltar på mötet: professionella, familj?

Bilagor
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- Hur många uppföljningar sker?
- När släpper man ärendet och återgår till icke-samverkan eller någon annan form av 

samverkan?

Vad är bra med Västbus?
- Vad är poängen med Västbus enligt dig?
- Kan du beskriva ett fall när Västbus faktiskt lett till en positiv förändring för barnet/

familjen?
- Om Västbus inte fanns – vad skulle då bli sämre? (När Västbus inte fanns, vad var 

sämre?)

Vad är inte bra med Västbus?
- Finns det situationer som Västbus inte löser?
- Finns det saker med Västbus som du tycker är oklart?
- Har du själv tänkt på något i riktlinjerna som borde förändras?
- Har du själv tänkt på något i praktiken som borde förändras för att man verkligen ska 

kunna åstadkomma en förändring för barn/familj?

Hur tror du att familjer och barn/ungdomar uppfattar Västbus och samverkan?
- Vet föräldrar om att Västbus finns och vad det innebär?
- Vad tror du de uppfattar som positivt med Västbusmöten?
- Vad tror du de uppfattar som negativt med Västbusmöten?
- Tror du att de uppfattar att Västbusmötena är till hjälp för familjen?

Känner du till vilka styrgrupper som finns?
- Vilken hör du till?
- Vem är din representant där?
- Vilket uppdrag har de?

Har du någon gång skrivit en avvikelserapport?
- Vad handlade den om för typ av händelse?
- Vart skickade du den?
- Vad hände sedan?

Känner du till att Västbus har en hemsida?
- Använder du den?
- Till vad?

Dokumenteras Västbusmötena?
- Med vilken mall?
- Hur används dokumentationen i din organisation?
- Får familjen ta del av den?

Om respondenten inte känner till Västbus:
Hur skulle du beskriva att samverkan går till kring barn med sammansatt social och psykisk/
psykiatrisk problematik?

- Finns det en informell eller formell modell(er) som du då skulle använda?
- Hur ofta uppskattar du att du deltar i sådana möten?
- När var senaste mötet?
- Uppfattar du att den sortens möten har ökat, minskat eller varit oförändrat i antal 

under de senaste fem åren?
- Vilken social, psykisk/psykiatrisk problematik skulle det kunna handla om?
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- Vilka professionella aktörer kan delta?
- Måste vara ett ärende hos verksamheten?
- Måste föräldrarna vara med?
- Brukar de vara med?
- Måste barnet vara med?
- Brukar det vara med?
- Brukar ni ha professionella förmöten?
- Hur många uppföljningsmöten brukar det bli?

Går det att beskriva ett ”typiskt samverkansärende” av detta slag (sammansatt problematik)?
- Vem är det då som kallar?
- Hur ser den sociala problematiken ut?
- Hur ser den psykiska eller psykiatriska problematiken ut?
- Hur gammalt är barnet?
- Vanligast med pojkar eller flickor (eller lika vanligt)?
- Vilka deltar på mötet: professionella, familj?
- Hur många uppföljningar sker?
- När släpper man ärendet och återgår till icke-samverkan eller någon annan form av 

samverkan?

Vad är bra med denna typ av samverkan?
- Vad är poängen med samverkan enligt dig?
- Kan 0u beskriva ett fall när samverkan faktiskt lett till en positiv förändring för 

barnet/familjen?

Vad är problematiskt med samverkan?
- Finns det situationer som samverkansmöten inte löser?
- Har du själv tänkt på något i praktiken som borde förändras för att man verkligen ska 

kunna åstadkomma en förändring för barn/familj?

Hur tror du att familjer och barn/ungdomar uppfattar samverkan?
- Vad tror du de uppfattar som positivt med samverkansmöten?
- Vad tror du de uppfattar som negativt med samverkansmöten?
- Tror du att de uppfattar att samverkansmöten är till hjälp för familjen?

Dokumenteras samverkansmötena enligt någon särskild rutin?
- Med vilken mall?
- Hur används dokumentationen i din organisation?
- Får familjen ta del av den?

Intervjufrågor föräldrar
Syftet med ett Västbusmöte är att skapa en gemensam helhetsbild av barnets och familjens 
behov och resurser så att man kan tydliggöra vad som behöver göras och vad som är vars och 
ens ansvar. Alla ska utföra sitt uppdrag med barnets bästa för ögonen.

Tycker du att det fungerar så?

Vad fungerar bra när det gäller att ge ditt barn/familj ett gott stöd?

Vad fungerar inte bra?

Vem har ansvar för samverkan tror du? Vem tar i realiteten ansvar enligt dig?
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Hur skulle vård, skola och omsorg samverka om du fick bestämma?

Hur upplevde du själva Västbusmötet?

Upplever du att de förstår familjens och barnets situation?

Utgår de på mötet från era behov (eller sina egna)? Hur märks det?

Skulle du säga att något har blivit bättre på grund av Västbusmötena?

Vid mötena ska man skriva en gemensam plan för barnet. Vet du om man gjorde det? Har du 
tagit del av den? Har du någon nytta av den, i så fall hur?

Intervjufrågor barn och ungdomar
För att kunna ge dig ett bra stöd behöver olika personer samverka, alltså prata med varandra 
och förstå vad de andra gör så att det blir så bra som möjligt för dig. Ett sätt är att ha så 
kallade Västbusmöten som man nu har haft för att få en bild av vilken hjälp du behöver och vill 
ha.

Kan du berätta lite om din situation? Varför tror du att man hade ett Västbusmöte för dig?

Var du med på mötet? Vad tyckte du i så fall om det: kändes det bra? Jobbigt? Förstod du vad 
man pratade om?

Om du inte var med: hur fick du framföra din mening?

Tycker du att de vuxna som ska hjälpa dig lyssnar på vad du säger? (Hur märks det?)

Tycker du att du får den hjälp du vill ha? (Det vill säga får det du säger någon effekt?)

Finns det hjälp som du skulle vilja ha, men inte får?

Tycker du att Västbusmötet har gjort att något blivit bättre?

Finns det något, när det gäller det här, som du skulle vilja ändra på – om du fick bestämma, 
hur skulle hjälpen se ut då?

Observationer av Västbusmöten 
Vid eventuella observationer av Västbusmöten kommer forskaren att fokusera på hur mötet går 
till och vad som händer under mötet, exempelvis: 

•	 Vilken verksamhet har kallat till möte?
•	 Hur presenteras mötets syfte och vilket är det?
•	 Vem leder mötet och hur?
•	 Vilka verksamheter deltar?
•	 Vilka familjemedlemmar deltar?
•	 Vilka typer av frågor diskuteras?
•	 Vilken typ av konflikter uppstår?
•	 Vilken typ av konsensus uppstår?
•	 På vilket sätt och i vilken mån tillvaratas barnets intresse?
•	 Skrivs någon handlingsplan och hur uppfattas i så fall denna?
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Det är barnets/ungdomens behov av 
stöd som avgör vilka som kallas, men 
det kan till exempel vara personal från 
ungdomsmottagning, skola, habilitering, 
vårdcentral/BUP och socialtjänst som trä�as 
tillsammans med familjen. Under själva mötet 

verksamheterna, därför behövs samtycke från 
vårdnadshavare.

      få en gemensam bild av stödbehov

 dela varandras kunskaper

 se till att insatser sker i rätt ordning

 säkerställa att viktig information når alla

 skriva en samordnad individuell plan (SIP)  
 som är allas gemensamma dokument, även  
 familjens

 följa upp hur det går

Samverkans innehåll och form varierar efter 

leder till att det blir bättre! 

Vad är Västbus och varför 

Ibland behöver barn och unga hjälp från 

bra psykiskt, t.ex. är deprimerad eller har en 
funktionsnedsättning.
 Det blir många kontakter att hålla reda på 
och mycket information att föra vidare. Det 

samverkansöverenskommelse som gäller i hela 
Västra Götalands län. Västbus handlar bl.a. om 
att erbjuda familjer gemensamma möten där 
alla kan trä�as – ett Västbusmöte.

Västbusmöte?
Alla som jobbar med barn/ungdomar kan 
föreslå Västbusmöten och den som kallas 
är skyldig att komma. Tillsammans kommer 
personal och familj överens om vilka som ska 
delta. Ni deltar själva på mötet om ni vill och 
orkar. Mötet ska ske inom tre veckor. Ibland 
behövs få möten, ibland många.

Välkommen på Västbusmöte 

Läs mer på vgregion.se/vastbus

Informationsblad till familjer
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”Västbuskort”
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FORSKNING OCH UTVECKLING INOM VÄLFÄRDSOMRÅDET
Besök Gårdavägen 2 • Post Box 5073, 402 22 Göteborg • Tel 031–335 50 00

Fax 031–335 51 17 • e-post fou@grkom.se • www.grkom.se/valfard

Västbus är riktlinjer om samverkan mellan kommuner och regionen i Västra 
Götaland kring barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och 

social problematik. Men hur fungerar egentligen Västbus? Används  riktlinjerna 
och i så fall hur? Bidrar de till att göra det bättre för barn och unga med 
samman satt problematik? Dessa frågor har stått i fokus för en undersökning 
och ett förbättringsarbete som genomförts av FoU i Väst/GR under 2013–14. 
Ett  tiotal Västbusgrupper har deltagit i förbättringsarbetet och yrkesverksamma 
och  familjer i fyra andra kommuner/stadsdelar  i Västra Götaland har intervju-
ats. I denna rapport sammanfattas resultaten. 

Slutsatsen är att Västbus riktlinjer idag, tio år efter dess första utformning, 
 tolkas och används på skilda, och ibland motsägelsefulla, sätt. Det saknas också 
en enhetlig uppföljningsstruktur och ett systematiskt implementerings- och ut-
vecklingsarbete i länet. Förbättringsarbetet bidrog till att lyfta oklarheter och 
att stärka implementeringsprocess och utvecklingsarbete. Rapporten kan därför 
fungera både som ett lokalt, delregionalt och regionalt diskussionsunderlag för 
ett fortsatt Västbusarbete.

Anna Melke är fil dr i offentlig förvaltning med inriktning mot statsvetenskap 
och verksam som forskare vid FoU i Väst/GR.


