
Stödsystem för samverkan 



Samverkan 

• Utgå ifrån att det ibland blir problem i samverkan 

• Problemen måste lösas  

• Hur gör jag? 
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Samverkan fungerar bra 

• Aktörerna är överens om att det finns behov av 
samverkan/samordning 

• De som är kallade kommer till mötet 

• Mötesledare utsedd 

• Aktörerna och föräldrarna kan enas om ett 
gemensamt mål för insatserna 

• Varje verksamhet beskriver vad de kan erbjuda för 
stöd till familjen 

• Upprättar en samordnad individuell plan 

• Bokar uppföljningsträff 

 

 



Viss krångel i samverkan 

• Någon aktör är inte överens om att 
samordningsbehov finns kring barnet 

• Kallade kommer inte till mötet 

• ”Fel” person kommer till mötet 

• Svårt att enas om ett gemensamt mål 

• Någon av verksamheterna kan inte beskriva vilka 
insatser de kan erbjuda 

 

 



Stora problem i samverkan 

• Flera problem uppstår samtidigt 

• Stark oenighet om kostnadsansvar  

• Stark oenighet om vem som ska göra vad 

 

Ställningstagande 

• I dessa fall ska de professionella lösa problemet 
först innan samverkan/ samordningsmöte äger 
rum 

Ansvariga chefer samlas 
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Förutsättningar för god samverkan 

• Kunskap om sitt eget uppdrag 

• Kunskap om varandras uppdrag 

• Rutiner för samverkan 

• Motivation 

• Chefsstöd 

• System och rutiner för att rapportera svårigheter 

• Snabb återkoppling 

• Samverkanskompetens – återkommande 
fortbildning 
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Politiker och 
Förvaltningschefer 

Verksamhetsnära chefer 

 Gruppledare 
Enhetschefer 
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Identifiera glapp 

• Rapporter om problem, ger viktig information 

• Finns det en organisation för samverkansproblem i er 
kommun? 

• Finns det en organisation för samverkansproblem i 
ert län? 

 

 

 

      Tack för er uppmärksamhet! 

• Marie.Rahlen@regionjonkoping.se 

• Länssamordnare för barns och ungas psykiska hälsa 

• Temaledare i psynkprojektet 

  

mailto:Marie.Rahlen@regionjonkoping.se


 





 





Eventuell avslutning, 
kontaktuppgifter 


