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Inledning 

I och med att verksamheter inom vård- och omsorgssektorn blir allt mer specialiserade och 
då utbudet av utförare ökar ställs högre krav på professionerna att skapa förutsättningar 
för en effektiv samverkan. Samverkan behöver både ske inom respektive huvudman och 
mellan huvudmännen för att förhindra att barnet eller ungdomen ”faller mellan stolarna”. 

När barn och unga har behov av hjälp inne-
bär det ofta att de har kontakt med flera olika 
verksamheter inom både kommun och lands-
ting, t ex socialtjänsten, barn- och ungdoms-
psykiatrin och elevhälsan. 

Alltför ofta är insatser inte samordnade•	
Alltför ofta har vårdnadshavare många •	
olika kontakter att hålla reda på 
Alltför ofta lägger vårdnadshavare själva •	
ner mycket tid på att försöka samordna 
alla kontakter och insatser 
Alltför ofta är det otydligt för barn och de-•	
ras vårdnadshavare vem som ska ge vilken 
hjälp
Alltför ofta vet inte verksamhetsföreträ-•	
darna vad de andra aktörerna gör

Sedan år 2010 finns en lagstiftning om sam-
ordnade individuella planer i både social-
tjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. 
Planen är ett verktyg som ska användas när 
någon har eller behöver samordnade insatser 
från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. 
På många håll i landet ingår även förskolan 
och skolan i arbetet vilket många menar un-
derlättar möjligheten att bättre klara av sitt 
uppdrag. 

Med samverkan blir man aldrig färdig!
I denna skrift ger vi röst till några föräldrar 
och verksamhetsföreträdare som ger sin bild 
av möjligheter och svårigheter med samver-
kan. 

Termen samordnad individuell plan 
(SIP) kan användas synonymt med 
individuell plan enligt Socialstyrelsens 
termbank. 

2 kap. 7 § socialtjänstlagen och 3 f § 
hälso- och sjukvårdslagen 

”När den enskilde har behov av insat-
ser både från socialtjänsten och från 
hälso- och sjukvården ska kommunen 
tillsammans med landstinget upprätta 
en individuell plan. Planen ska upprät-
tas om kommunen eller landstinget 
bedömer att den behövs för att den 
enskilde ska få sina behov tillgodo-
sedda, och om den enskilde samtyck-
er till att den upprättas. Arbetet med 
planen ska påbörjas utan dröjsmål. 

Planen ska när det är möjligt upprät-
tas tillsammans med den enskilde. 
Närstående ska ges möjlighet att 
delta i arbetet med planen, om det är 
lämpligt och den enskilde inte motsät-
ter sig det. 

Av planen ska det framgå 1. vilka 
insatser som behövs, 2. vilka insatser 
respektive huvudman ska svara för, 
3. vilka åtgärder som vidtas av någon 
annan än kommunen eller landstinget, 
och 4. vem av huvudmännen som 
ska ha det övergripande ansvaret för 
planen. Lag (2009:981).”
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Förkortningar som återfinns i texterna
BUP – Barn- och ungdomspsykiatri
BUM – Barn- och ungdomsmedicin
SIP – Samordnad individuell plan

Skriften har tagits fram inom ramen för Psynkprojektet som under åren 2011-2014 arbetar 
med att synkronisera insatser för barn och ungdomars psykiska hälsa. Inom ramen för pro-
jektet ingår ett utvecklingsarbete rörande samordnad individuell plan för barn och unga 
till och med 17 år. Läs mer om Psynk-projektet på sidan 21. 

Ing-Marie Wieselgren
Projektledare Psynk-projektet

Karin Lindström
Temaansvarig för barn i 
behov av sammansatt stöd

Om skribenten
Susanne Sawander är frilansjournalist med inriktning på samhällsfrågor. 
Hon har jobbat som journalist i över tjugo år, varav fler år inom nyhets-
pressen. Några av hennes uppdragsgivare som frilansjournalist är Nykö-
pings kommun, Ekerö kommun, Sundbybergs stad, FoU Stockholms län, 
Astra Zeneca, Södermanlands läns landsting, Skolverket och Skolporten.
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- Bolla oss inte vidare, hjälp oss istället
Vädjan kommer från Linda Thelin, mamma till en pojke på 11 år. 
I åratal har hon ansvarat för samordningen av sonens hjälpbehov – i praktiken över 
40 kontaktpersoner vid elva olika instanser.

Söndagsbesöket på Universeum i Göteborg blev inte som tänkt. Alla människor blev för 
mycket för sonen, som greps  av panik. På vägen hem eskalerar ångesten och mitt på mo-
torvägen mellan Göteborg och Lerum spänner han av sig säkerhetsbältet och öppnar bil-
dörren. Precis innan han kastar sig ut får hans mamma Linda från sin plats i förarsätet tag i 
sonens jacka. 

Hade den varit öppen, hade han glidit ur.  –
Då hade han inte levt idag. Inte en chans.

Väl hemma ringer Linda BUP. Sonen måste få 
hjälp. Nu. På BUP svarar de att det finns en tid 
om två dagar. 

Det här blev kulmen på den kamp som Linda 
och pappa Thomas fört sedan deras son var li-
ten. Utredning i förskoleåldern bekräftade miss-
tanken om autism, därtill ADHD, tourettes och 
kromosomförändring. Just nu utreder Barn-
neuropsykiatri - BNK på Sahlgrenska sjukhuset 
om sonen också har en utvecklingsstörning. På 
fråga vad det här får för konsekvenser på livet, 
ler Linda och erkänner frankt att av de drömmar 
om familjelivet hon hade innan sonen föddes 
återstår inte ett spår. 

I stället beskriver hon en vardag med återkom-
mande utbrott - det kan räcka att datorn lag-
gar – grejer som kastas, porslin som går i tusen 
bitar, näsblod som rinner. Hon berättar om alla 
somrar som tillbringats inomhus på grund av 
hans insektsfobi. Om kalas och middagar de tackat nej till för att han inte orkar med större 
sammanhang. Eller för att de själva inte pallar att sitta på helspänn. Om kampen varje mor-
gon för att få iväg sonen till skolan. Om semesterplaner som för länge sedan lagts på hyllan.

Det enda ställe vi åker till är till mina föräldrar i Norrland. Vi gör alltid samma  –
saker, sover alltid i samma rum. För att han ska må bra måste allt, precis allt vara noga 
förberett.

Men framför allt berättar Linda om ändlösa timmar i telefonen, roddandes med lärare, 
handläggare, läkare, psykologer, taxichaufförer, sjuksystrar, elevassistenter. Antalet kon-
takter varierar men som mest har det handlat om över 40 personer vid elva olika instanser. 
Fram till nu är det Linda som hållit i trådarna. Förmedlat information, bokat tider, synkro-
niserat så långt som möjligt. Allt för sonens skull.

Ibland blir man ju helt galen. Som när vi behövde nytt recept på en av hans medi- –
ciner. Jag ringer BUP och får efter väntetid reda på att just den medicinen ansvarar 
inte BUP för utan då måste jag ringa habiliteringen. Man tänker, snälla, bolla mig inte 
vidare, hjälp mig i stället!
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I botten ligger ständigt smärtan, sorgen men också skammen. Vanmakten att inte räcka till. 
Att inte kunna hjälpa sitt barn. Att inte vara förälder nog. 

Det är skrämmande hur mycket fördomar det finns även bland professionella. När  –
vi sökte föräldrastöd fick Thomas och jag på fullt allvar höra att sonens utbrott i grun-
den handlar om att vi inte är kärleksfulla nog. Eller att vi borde sätta tydligare gränser. 

Det är klart att det handlar om okunskap, inser hon. Men att bli ifrågasatt av dem man tror 
ska hjälpa kan bli mer än vad man mäktar med. Att folk i allmänhet inte förstår, har Linda 
däremot full respekt för.

Jag har själv tillhört dem som himlar när ungar skriker i affären. Jag har haft stora  –
och verkligen traditionella drömmar om livet och hur saker och ting ska vara. Men det 
var innan jag blev mamma. Nu vet jag bättre och det är jag oerhört tacksam för. 

Leif Hartsner är rektor på Knappekullaskolan 
där sonen har individuell undervisning. Leif 
var den som initierade ett så kallat västbus-
möte som ett SIP-möte kallas i Västra Göta-
landsregionen där skolan är inskriven som 
given part.

Om skolan ska kunna tillgodose de  –
här barnens behov måste vi givetvis få 
en helhetsbild av situationen. Det är ju i 
skolan som många problem uppdagas. I 
min värld är det självklart att skolan har 
en plats på de här mötena.

Att västbus är ett jättebra verktyg råder inget 
tvivel om. Men om det ska leda till något måste mötena ha en tydlig struktur, understryker 
Leif.

Alla inblandade ska veta vad som beslutats, vem som gör vad och vad som förväntas  –
av var och en till nästa möte. Ibland har jag fått peka med hela handen, men jag gör det 

”Att sitta på ett möte 
och höra representanter 
säga att ”detta ska vi ta 
med oss”, är helt me-
ningslöst. Meningen är 
ju att kunna bestämma 
saker där och då.”
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för barnens skull.

Linda beskriver västbus som en befrielse. Det är inte längre hon eller pappa Thomas som 
ansvarar för att förmedla information mellan alla olika kontakter och instanser. Ett kon-
kret resultat av Västbus är den pågående utredningen på Sahlgrenska. Dessutom har sonen 
fått rätt till personlig assistent. 

Han mår mycket bättre, insektsfobin har klingat av och i somras blev han solbränd  –
för första gången. Tack vare assistenten har han fått en vänskap, jag kan vara mamma 
och laga middag i lugn och ro även om han befinner sig i ett annat rum. Det är en 
enorm skillnad.

Precis som Leif Hartsner understryker Linda att ska det vara någon mening med SIP måste 
de som är med på mötena ha beslutanderätt.

Att sitta på ett möte och höra representanter säga att ”detta ska vi ta med oss”, är  –
helt meningslöst. Meningen är ju att kunna bestämma saker där och då. 

Det bästa stödet för sin egen del har hon hittat i den Facebook-grupp som hon och en an-
nan mamma med liknande erfarenheter, Camilla Holmgren, startade förra året. Men fyra 
pojkar, varav två med diagnostiserad ADHD och trotssyndrom, en med viss problematik 
och den yngsta som väntar på utredning, vet Camilla det mesta om vad det innebär att ha 
barn med koncentrationssvårigheter, häftiga humörsvängningar, som saknar förmåga att 
hålla ordning på grejer, tider och skolarbete och har svårt att hitta kompisar. Allt det där 
blir vardag. Men vänjer sig vid den ständigt underliggande kritiken från omgivningen gör 
hon aldrig. Hur många gånger skola och andra föräldrar ringt och klagat för att något av 
barnen råkat i konflikt eller fått ett utbrott, minns inte Camilla. 

Jag går inte på föräldramöten längre, det får barnens pappa göra. Jag orkar helt en- –
kelt inte. Följden är att jag i långa perioder nästan isolerat mig. 

Facebook-gruppen blev en livlina. Här möttes hon av förståelse, uppmuntran och igenkän-
ning. I dag är Camilla och Linda varandras bästa stöd. 

När Linda och Camilla ombads berätta om sina erfarenheter för anhörigstödskonsulen-
terna i Göteborgsregionen, tvekade de inte. Fler hörde av sig och i dag har de föreläst för 
tjänstemän och politiker i en rad grannkommuner samt på SKL i Stockholm.

Det har varit uppskattat, många inser nog inte hur livet kan te sig för familjer som  –
våra. Mobilkamerorna åker alltid upp när Linda visar sin Powerpoint över alla kontak-
ter hon tvingats hålla i, säger Camilla.

Ytterligare en utveckling av nätverket är att medlemmarna hjälper varandra som stödper-
soner vid exempelvis Västbus-möten.

Vi inom nätverket kan ju ämnet, vi kan gången. Som stödperson är man inte lika  –
känslomässigt involverad och kan lättare hålla huvudet kallt och ställa krav om det 
behövs. Jag märker på de övriga mötesdeltagarna att de har respekt för oss i nätverket, 
säger Linda.

Västbus 

Västbus är en samverkansöverenskommelse mellan kommunerna och 
landstinget i Västra Götaland gällande barn och unga.
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Inga långa lagtexter, inget fikonspråk 
Enkelt, tydligt och framför allt fokus på barnet. I Stockholms län finns sedan oktober 
2013 en gemensam blankett för SIP.

Ett landsting, 26 kommuner, 14 stadsdelar och fler privata aktörer än någon annanstans i 
landet. Det här är Stockholms län och i praktiken kan det handla om barn som bor i Norr-
tälje fem mil norr om Stockholm, går i skolan i Danderyd och har sina fritidsaktiviteter i 
söderort.

Hur, men framför allt var, möter man de här barnen bäst? Rörligheten över kom- –
mun- och stadsgränser är stor och därmed blir också många aktörer inblandade. Det 
är inte helt enkelt för en enskild tjänsteman att ha koll på hela bilden, konstaterar 
Desirée Sjölin Lundberg, Kommunförbundet Stockholms Län.

Som ett led i SKL:s utvecklingsarbete inom Psynkprojektet har hon tillsammans med Lotta 
Wiberg Spangenberg, verksamhetschef på BUP samt sakkunnig inom socialtjänst, skola 
och landsting arbetat med att ta fram en samordnad individuell plan för barn i Stockholms 
län. 

Ett konkret resultat är ”Barnets plan”, en blankett för SIP.  Det låter kanske inte så revolu-
tionerande, blanketter för SIP finns sedan länge på flera håll i länet. Skillnaden är att den 
här har tagits fram gemensamt av representanter från socialtjänst, skola och BUP. Även 
idéburna organisationer har varit med i diskussionerna. Förutom blanketten omfattar pla-
nen även utbildning och implementering i de olika verksamheterna. 

Ett skäl till att SIP inte fungerat så bra tidigare är bland annat att skolan inte varit en given 
part. Det är den nu, i det nya materialet kring SIP för Stockholms län står att även skolan 
kan initiera SIP om det behövs.
Själva SIP-dokumentet är rensat från lagtexter, befriad från fikonspråk och enkel i sin ut-
formning. Högst upp står ”Min plan”.

Alltså barnets plan. Inte skolans, BUP:s eller socialtjänstens. I den här planen har vi  –
utgått från barnen, inte organisationen, säger Desirée Sjölin Lundberg.

Reaktionerna hittills har varit odelat positiva. Inom BUP:s specialenheter i Stockholm an-
vänds SIP som ett konkret verktyg lika ofta för att underlätta samverkan inom landstinget 
som mellan andra utomstående aktörer, säger verksamhetschef Lotta Wiberg Spangen-
berg.
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Jag tror att de flesta ser fördelarna med hur SIP ska fungera. Tidigare har samver- –
kan varit väldigt personbundet, olika stadsdelar och kommuner har haft olika mallar 
och blanketter som funkat mer eller mindre bra. Ganska ojämnt och rörigt.

Därmed inte sagt att en gemensamt utformad plan, en genomtänkt blankett, planerade 
utbildningar och vägar till implementering löser alla problem på ett bräde. Långt därifrån.
Om SIP ska bli framgångsrikt måste vi lyfta blicken ännu högre, till ett filosofiskt plan. 
Fråga oss själva varför vi går till jobbet. Samverkan sker inte i dokument utan i relationer, 
påminner Desirée Sjölin Lundberg.

Det kräver mod av att vara lösningsinriktad, att våga möta barnen i den gråzon dit  –
inga lagar når. Att inte se lagstiftning som ett argument för att slippa ta ansvar.

Andra hinder på vägen är det eviga prislappsdilemmat, många är också hårt skolade in i det 
tänket.

Det här är framför allt en ledningsfråga och jag har mött många chefer som sagt  –
”äntligen” när vi presenterat arbetet kring SIP. Kan vi få det här att fungera blir det 
decenniets reform, säger Desirée Sjölin Lundberg.

Det finns givetvis saker som kärvar. På BUP:s 
specialenheter har man märkt att det ofta är svårt 
att få till en tid då alla kan komma. 

Det här är lite knepigt, för den stora poängen  –
med SIP är ju att alla sitter vid samma bord och 
att beslut kan tas på plats, säger Lotta Wiberg 
Spangenberg.

Hon tror att det fortfarande finns en oro och föreställning om att SIP är lika med krav på 
gigantiska åtaganden och insatser.

Men det handlar ju inte om det utan om att skapa en gemensam bild om vad var och  –
en kan bidra med för att bättre hjälpa de här barnen och deras familjer.

”I den här planen har 
vi utgått från barnen, 
inte organisationen.” 
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Grönt kort skapar samverkan  
i Norrbotten
Sex punkter på ett grönt kort. Utifrån dem samarbetar fyra kommuner och ett 
landsting i östra Norrbotten kring barn med sammansatta behov.

Det är inte större än att det ryms i fickan, inplastat för att tåla slitage. I personalrummen 
hänger de i A4-format med magneter på kylskåpsdörrar och anslagstavlor. I vår lanseras 
det i form av en app på tjänstetelefonerna i Haparanda. Kortet dyker upp mest överallt där 
man arbetar med barn – från Öppna förskolan i Haparanda till barn- och ungdomsmottag-
ningen på Kalix sjukhus. 

I punktform kan man på kortet läsa om gällande rutiner 
vid misstanke att barn och unga behöver hjälp från flera 
aktörer – ”ta initiativ, agera, kalla och håll nätverksmöte 
inom tio dagar, upprätta en SIP, utse en samordnare och 
rapportera avvikelser”. På baksidan finns en checklista 
vad personal bör tänka på före och efter SIP-mötet. Som 
att försäkra sig om vem som kallar familjen, vem som 
håller i SIP-mötet och för anteckningar. Eller att alla har 
klart för sig vad som bestämts på mötet, när uppföljning 
ska göras och att alla är nöjda med planerade insatser. Om 
inte, vad kan göras ytterligare? 

Jag jobbade tidigare i en annan kommun och blev  –
väldigt imponerad när jag kom till Övertorneå och 
såg hur väl inarbetat Gröna kortet var. Det här lilla 
kortet motsvarar en hel pärm med papper. Men det 
verkligt stora är att rutinerna faktiskt fungerar, säger 
Inga-Lill Gunillasson-Sevä, rektor på Svanstein centralskola i Övertorneå.

Östra Norrbotten omfattas av kommunerna Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå 
samt Norrbottens läns landsting. Här fanns redan långt före 2010 och lagparagrafen om 
samordnad individuell plan (SIP) på flera håll ett etablerat synsätt kring samverkan. Uti-
från intentionen att sätta barnet och familjen i centrum slogs 1994 exempelvis barn- och 
ungdomspsykiatrin, barnmedicin och -habiliteringen samman till en integrerad Barn- och 
ungdomsmottagning (BUM) i Kalix. I Haparanda är sedan flera år socialtjänstens ung-
domssekreterare stationerad i polishuset. Syftet är detsamma – att samverka kring de som 
behöver stöd. 

När Gröna kortet lanserades i östra Norrbotten 2010 var alltså många verksamheter redan 
på banan. Kortets innehåll är sanktionerat på högsta politiska nivå inom såväl kommuner 
som landsting genom Norrbus-överenskommelsen. Det låter nästan för bra för att vara 
sant. Jo, kanske, ler Suvi Järvinen-Valo, förste socialsekreterare tillika samordnare för 
Norrbus (Samverkan kring barn och unga i Norrbotten) i Haparanda. 

Nog tror jag att vi ligger i framkant, men det gör sig inte självt. Det krävs ett ständigt  –
arbete för att både sprida och hålla arbetssättet vid liv. Det finns fortfarande, framför 
allt från pedagoger, ett visst motstånd, eller kanske mest rädsla för att dra oss från 
socialtjänsten. Det här säger ju något om hur vi på socialtjänsten uppfattas, jag tror 
därför att vi måste jobba mer med att nyansera och förtydliga vår roll ut mot andra 
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verksamheter men också samhället i stort. 

Suvi Järvinen-Valo ser skolan som den viktigaste aktören för att få till ett samarbete som 
håller hela vägen. Det är också skolorna som initierar de flesta SIP:ar i östra Norrbotten. 
Just nu ligger fokus på att sprida Gröna kortets innehåll bland skolpersonal, även förskolan 
genom utbildningar och temadagar. Det gör ju ingen nytta som en fil i datorn, konstaterar 
Suvi Järvinen-Valo krasst. Det handlar om att få in arbetssättet som en reflexmässig rutin 
hos alla.

Det här är till stor del en informationsfråga som måste pågå kontinuerligt, folk byter  –
ju jobb. Gröna kortet som en app i telefonen är ett steg i det ledet, det ska vara lätt att 
plocka upp kortet var man än befinner sig. Men i grunden handlar det såklart om hur 
var och en ser på sitt uppdrag. Man måste tro på samverkan.

Kristina Strömbäck är verksamhetschef på BUM på Kalix sjukhus. BUM står för barn- och 
ungdomsmottagningen, vilket innebär BUP, barnmedicin och -habilitering. 

Det var länge sedan vi slutade skicka remisser till varandra. Sedan 1994 jobbar vi in- –
tegrerat, vi ser barnen som kommer hit som våra gemensamma. Kropp och själ hänger 
ju ihop som bekant och utifrån det synsättet har vi byggt upp den här mottagningen 
och hittills har vi bara positiva erfarenheter.

Modellen är smått unik och till BUM i Kalix ringer politiker och tjänstemän från hela Sve-
rige och vill komma på studiebesök. På anslagstavlan hänger en artikel ur tidningen Psyko-
logen där BUM lyfts fram som framgångsmodell. Samverkan enligt Norrbus, Gröna kortet 

Norrbus 

Norrbus är en samverkansöverenskommelse mellan kommunerna och 
landstinget i Norrbottens läns landsting gällande barn och unga.  



15

och SIP var bara en naturlig förlängning på en redan grundad arbetsfilosofi.
Oskar Nägga är leg. barnpsykolog och har jobbat på BUM sedan han utexaminerades för tre 
år sedan. 

Jag vet inte om något annat men för mig är det helt självklart att ta in andra kompe- –
tenser när det behövs. I samtal kryper det ofta fram saker som att ”jo, förresten så har 
jag ont i ryggen också”. Att direkt kunna knacka på hos sjukgymnasten här på BUM 
känns fantastiskt bra.

Att bjuda in skolan eller socialtjänsten till ett 
nätverksmöte enligt SIP är därför lika natur-
ligt. Det är ju i skolan barnen är hela dagarna, 
konstaterar Oskar Nägga.

Jag träffar dem kanske högst någon  –
timme i veckan, om ens det. Det känns 
väldigt odramatisk att föreslå ett SIP-
möte.

Men också han understryker att samverkan 
kräver att alla bjuder till, sänker garden och 
ständigt påminner sig om varför det är så 
viktigt. Fallgropar som ”gate-keeping” där man 
fastnar i rädsla över att andra verksamheter ska ta över eller sno resurser måste hela tiden 
övervinnas. 

Eller att man ägnar mer tid åt vad andra verksamheter gör eller inte gör istället för  –
att fundera på vad man själv kan bidra med, påminner han. 

Helt smärtfritt har processen inte gått. Kritiken har framför allt handlat om att samverkan 
tar för mycket tid. Med facit i hand har det blivit tvärtom.

Det är min absoluta erfarenhet. Ofta löses problemen snabbare eftersom alla parter  –
är på plats på en och samma gång, säger socionom Inger Rönnbäck på BUM.

En poäng som växer sig starkare med tiden är kunskapsöverföringen mellan professioner 
och verksamheter. 

Ofta tror man sig veta vad andra verksamheter sysslar med. Sen visar det sig att  –
man egentligen inte hade en aning. Genom att träffas på riktigt lär vi oss hela tiden av 
och om varandra. I förlängningen har alla blivit mer professionella genom att vi har 
en bättre överblick av vad alla aktörer tillsammans kan erbjuda, summerar Kristina 
Strömbäck.

”Nog tror jag att vi ligger 
i framkant, men det gör 
sig inte självt. Det krävs 
ett ständigt arbete för att 
både sprida och hålla  
arbetssättet vid liv.”
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Det finns givetvis saker som kan bli bättre och fäl-
lor som hela tiden måste pareras.  
Eldsjälssyndromet är ett, konstaterar Ingela Resin, 
skolsköterska på Manhemskolan i Kalix. 

Det finns alltid risk för att ansvaret blir  –
personbundet, därför är det oerhört viktigt att 
samverkan är förankrat på högsta nivå. 

Ingela Resin pekar på att fler verksamheter måste 
involveras, som exempelvis vuxenpsykiatrin dit 
gymnasielever hör. Dokumentationen kring SIP 
behöver också finslipas med tydligare blanketter. 
Tanken är också att lägga upp SIP-planen direkt vid 
sittande möte med hjälp av en bärbar dator. 

Det här haltar och återkopplingen är lite  –
sådär, konstaterar Suvi Järvinen-Valo i Hap-
aranda.

Mötesteknik är en annan punkt. Att hålla korta, 
stringenta nätverksmöten är en profession i sig och 
här behövs utbildning, säger Kristina Strömbäck 
i Kalix som också vill utveckla videokonferenser 
som ett alternativ. I östra Norrbotten är avstånden 
en faktor som måste beaktas. 

En pågående utredning kring hur Gröna kortet fungerar i praktiken visar att nästan 100 
procent av 40 tillfrågade från hela regionen känner till Gröna kortet. 70 procent har med-
verkat i ett nätverksmöte, över 80 procent anser att kortet är till stor hjälp, inte minst när 
det gäller att introducera ny personal. 

Det råder ingen tvekan om att Gröna kortet ger tyngd åt frågorna. Kortet tycks  –
fungera som en katalysator, när det tas fram så rasslar polletten ned och alla inser vad 
som måste göras, säger Lena Hannu, utvecklingsledare i Övertorneå kommun som 
ansvarar för utredningen.

En viktig nyckel för framgången i östra Norrbotten är att det i flera kommuner finns en 
samordnare som har det övergripande ansvaret för att Gröna kortet och dess innehåll står 
på agendan. 

Det tror jag är nödvändigt, det är annars lätt att de här frågorna bara rinner ut i san- –
den, säger Suvi Järvinen-Valo.

För Inga-Lill Gunillasson-Sevä finns det ingen återvändo. Att kalla till SIP-möten är en 
självklar väg att på ett strukturerat, tydligt och odramatiskt sätt lösa många frågor.

Som rektor känner jag mig inte lika tyngd längre när det uppstår svårigheter. Jag vet  –
att det finns en massa duktiga människor där ute som kan hjälpa våra skolbarn när det 
behövs.
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Hur hittar man sätt att samarbeta när 
två tunga lagstiftningar krockar med 
varandra? 
Ett gemensamt språkbruk och förenklade processer har överbryggat en hel del  
byråkrati i Jönköping. 

Socialtjänstlagen matchar inte alltid hälso- och 
sjukvårdslagen och vice versa. Tydligt blir det 
när socialtjänstlagens krav på utredning inom 
en viss tid möter hälso- och sjukvårdslagen där 
vård efter behov styr verksamheten. Det här är 
en evig stötesten i många kommuner och lands-
ting, så även i Jönköpings län. 

Absolut, oviss väntan under tidspress  –
kunde såklart skapa en väldig frustration 
hos oss, berättar Lilian Elmqvist, områdes-
chef vid socialtjänsten i Jönköpings kom-
mun.

Som ett av SKL:s 14 modellområden finns det 
i Jönköping en väl förankrad insikt om att en 
smula kreativitet kan lösa en hel del problem (se sidan 21). Idén om så kallade konsulta-
tionsmöten mellan socialtjänsten och BUP var därför inte särskilt långsökt, menar Marit 
Gustafsson, överläkare på BUP vid Ryhovs sjukhus i Jönköping. På dessa regelbundet åter-
kommande möten gav BUP ett första utlåtande kring socialtjänstens pågående ärenden.

Poängen var att vi vid sittande bord kunde sålla bort de ärenden som inte behövde  –
utredas vidare av oss på BUP. Det här lättade ar-
betsbördan hos alla parter och mötet blev ett befri-
ande alternativ till remissrundor och väntan som 
kunde ta månader, säger Marit Gustafsson.
I dag har dessa möten reducerats till ett konsulta-
tionsdokument som socialtjänsten skickar till BUP 
för ett tidigt utlåtande. Numera fungerar samver-
kan så pass bra att verkliga möten inte behövs i 
samma utsträckning, menar de. 

Mötena banade väg för dokumentet, vi har  –
under åren lärt känna varandra, fått mer förståelse 
för varandras verksamheter och kunde därifrån 
utforma ett dokument som fungerar för alla, säger 
Marit Gustafsson men tillägger att givetvis måste 
man träffas på riktigt också.

En lång rad möten ägnades åt att utforma själva 
dokumentet. Det kan låta byråkratiskt. Men att få 
till formuleringar som är korrekta, tydliga och som 
alla verksamheter kan relatera till kräver nogsam 
avvägning, säger Marit Gustafsson. 

”Det tar tid att bygga 
upp förtroende för andra 
professioner och verk-
samheter. Samverkan är 
en konstform som också 
kräver resurser och olika 
kommuner har kommit 
olika långt.”
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Alla verksamheter har ju sitt specifika språk. Ska ett dokument användas av flera  –
aktörer är det viktigt att alla känner igen sig. 

Hon exemplifierar med ordet behandling, ett typiskt landstingsord. I skolans värld är det 
ordet åtgärder som gäller medan socialtjänsten pratar om insatser. Hur formulera ett do-
kument som känns lika angeläget för alla? I Jönköping har man löst just denna språkfråga 
genom att skriva ut alla tre orden samtidigt: behandling/åtgärder/insatser. 
Ingen trampas på tårna, alla fattar vad som menas. Språkets betydelse för samarbetsklima-
tet blir kanske än mer tydligt när det kommer till hur vi i vardagen uttrycker oss om och till 
varandra, till föräldrar och barn. En lika garanterad som klassisk källa till irritation är när 
en verksamhet lovar mer än vad de har befogenhet till. Som att från BUP säga ”vi kontaktar 
socialtjänsten och ser till att de ordnar en kontaktperson”. Eller från skolsköterskan lova 
att BUP ordinerar medicin. Den här typen av övertramp skapar inte bara dålig stämning, 
det urholkar på sikt förtroendet mellan verksamheterna, understryker de båda. 

Vår intention är att alltid fråga vad andra verksamheter kan bidra med. Säga till  –
föräldrar och barn att ”vi kontaktar socialtjänsten/BUP/skolan och hör vad de kan 
erbjuda”. Det här är jätteviktigt och något man måste jobba internt med hela tiden, 
säger Marit Gustafsson.

Det handlar om kunskap och respekt. Om att lita på varandras omdömen och utlåtanden. 
Om att få med alla medarbetare på tåget, förankra arbetssättet och visa på fördelarna. Både 
Marit Gustafsson och Lilian Elmqvist kan se att Jönköpings tid som ett av SKL:s modell-
områden under åren 2009-2011 har haft stort betydelse för hur långt man har kommit i 
dag. 

Det tar tid att bygga upp förtroende för andra professioner och verksamheter.   –
Samverkan är en konstform som också kräver resurser och olika kommuner har  
kommit olika långt, säger Marit Gustafsson.
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Lagparagrafen om samordnad individuell plan (SIP) som trädde i kraft 2010 innebar ingen 
större omställning för aktörerna i Jönköping, enligt Lilian Elmqvist och Marit Gustafs-
son. Den här typen av möten har man haft i många år, skillnaden är att SIP gett en tydligare 
struktur i arbetet. I Jönköping har också skolan skrivits in som en given delaktör i SIP.
Mer påtaglig förändring har den öppna mottagningen Barn- och ungdomshälsan inneburit. 
Här tar barnläkare, psykologer och socionomer emot barn och unga med lindriga  
psykiska besvär. Barn- och ungdomshälsan kom till utifrån SKL:s tema Första linjen som 
syftar till att utveckla modeller för att barn och ungdomar med någon form av indikerat 
problem snabbt ska få bra hjälp. Ett tungt skäl var också att vårdcentralerna själva konsta-
terat att de inte hade vare sig kunskap eller resurser för att ta hand om barn och unga med 
lindriga psykiska problem. 

I praktiken stod alltså en hel samhällsgrupp utan vård på det här området, säger  –
Marit Gustafsson.

Föräldrar och barn hittade överraskande snabbt till mottagningarna, förmodligen för att 
det hit var både enkelt och odramatiskt att söka sig. Planer finns att öppna ytterligare två 
mottagningar i var sin del av länet.

Antalet besök vittnar om att mörkertalet har varit stort, säger Lilian Elmqvist. –
I grunden handlar det om att på alla nivåer och tänkbara sätt försöka hitta vägar som gyn-
nar målgruppen – barnen.

Det är det som driver mig – att bygga strukturer som fungerar på riktigt, samman- –
fattar Marit Gustafsson.
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Psynk-projektet 
Psynk-projektet som pågår 2011-2014, startade efter föregångsprojektet Modellområdes-
projektet och har till uppgift att synkronisera insatser för barns och ungdomars psykiska 
hälsa. Projektets övergripande mål är att barns 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 det. Projektet ska ta fram praktiskt fungerande metoder för arbete och synkroni-
sering. Till exempel ska skola, socialtjänst och sjukvård tillsammans kunna ge rätt hjälp på 
rätt organisatoriska nivå.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i en överenskommelse med staten, Socialde-
partementet, tagit ansvar för att driva projektet. Det centrala projektkansliet finns hos SKL 
i Stockholm och projektet erbjuder medverkan för hela riket inom följande teman: 

•	 Första	linjen
•	 Tidiga	insatser,	sociala	investeringar	
•	 Skolresultat	och	psykisk	hälsa
•	 Barn	i	behov	av	sammansatt	stöd

För att kommuner och landsting ska kunna arbeta effektivt med gemensamma frågor och 
fatta strategiska beslut som gynnar samverkan och motverkar ogynnsamt stuprörstänkan-
de ingår temat ”gemensam ledning och styrning” i alla teman. 
 
Läs mer om projektet på www.skl.se/psynk 


