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Om projektet



Projektets syfte och uppdrag

Syftet har varit att bidra till förutsättningar för en mer 
jämlik och tillgänglig vård där samverkanspartner 
arbetar med sina olika förutsättningar och uppdrag 
tillsammans för att göra ett gott jobb för barn och 
unga med psykisk ohälsa i åldern 6-18 år. 

Uppdraget har varit att skapa ett baspaket av insatser 
möjliga att genomföra i hela Västra Götaland. 

Avgränsning; hitta lösningar inom befintliga 
resursramar



Projektets fokus är samverkan mellan Elevhälsa, 
Socialtjänst och Primärvård som första linjen 

Socialtjänst

Skola/
Elevhälsa

Specialist-
vård

Primärvård



Kortfakta om projektet

Initiativ från Fullföljda studier

Projektparter: VGR (Kunskapsstöd för psykisk hälsa – KPH och avdelningen för Social 
Hållbarhet) samt VästKom.

Finansieras med SIM-medel (rapporteras till RUN)

Problemformulering: Hur kan samverkan runt barn och unga med psykisk ohälsa i åldern 
6-18 år stärkas när de inledningsvis söker stöd för sina bekymmer, vare sig det är hos 
primärvård, skola eller socialtjänst?

Pilotprojekt i fyra kommuner; Mark, Orust, Götene, Örgryte/Härlanda (Göteborg) 



Bakgrund

Ökad specialisering skapar organisatoriska mellanrum.

Skolans centrala roll – skolan når alla.

Det saknas inte lagar för att dela upp ansvaret, men flera rapporter konstaterar att 
samordningen är mycket upp till den enskilde och dennes anhöriga idag – vilket 
minskar tillgången till jämlik vård och jämlik omsorg.

Saknas inte kartläggning av behoven – problemen är väl kända. Det som behövs nu 
är framför allt förslag på lösningar och handlingskraft över organisatoriska gränser!

Se bland annat SKR (arbetsmaterial; 2018) En samordnad eller samlad barn- och ungdomshälsa – en idéskrift om hur vi ska möta ökad psykisk ohälsa hos barn och unga, SKR 

(2019) God samverkan i komplexa situationer; Hur lyckas vi, SKR (2020) Insatser inom området psykisk ohälsa, Överenskommelser mellan staten och SKR, IVO (2017) Tillsyn 

och tillståndsprövning från Inspektionen för vård och omsorg, Socialstyrelsen (2017) Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning.



Samverkan på olika nivåer

Tre kontinuiteter (Haggerty)

Behov av att se till samtliga kontinuiteter!

Innebär att det inte är en enda lösning som är svaret – utan flera samspelande 
initiativ måste till.

Lika viktigt för medborgaren som för våra medarbetare

Ger förutsättningar för att skapa konsekventa och samordnade insatser. Smart 
användande av resurser. Ökad meningsfullhet, förutsägbarhet och flexibilitet. 

Relationskontinuitet Verksamhetskontinuitet Informationskontinuitet

Se SBU (maj 2020), Vetenskap och praxis.



Nära vård och stegvis vård

Den nära vården kan inte vara god och nära utan 
att vara sammanhållen.

Stegvis vård / stegvisa insatser
–balansen mellan att ge det som är tillräckligt och 
insatser av god kvalitet till dem som bäst behöver 
det. 

Är det möjligt att övervärdera vikten av 
medskick? 

Se Delbetänkande av Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (SOU 2019:29 och SOU 

2020:19), Se Salomonsson, S. (2018), CBT in primary care, effects on symptoms and sickleave, 

implementation of stepped care and predictors of outcome



Arbete i fyra pilotkommuner och med bred 
representation från de olika verksamheterna

2019-2020 genomfördes workshops, 
intervjuer, fokusgrupper och prototyparbete 
i….

Mark

Orust

Götene

Örgryte - Härlanda
Social-

tjänsten

Skola

Vård-
centraler 
med och 
utan UPH

Kommunal-
förbunden SPSM

Ungdoms-
mottagningar

GITs – SIP-
samordnare

Chefer

Med representation från…



Projektets genomförandeplan

1. Behovsanalys 2. Insatsdesign 3. Prototyp och test
4. Slutssamman-
ställning av resultat

5. Införande och 
Kommunikation

Uppstarts-
möte
1 ort

Workshop 1
4 orter

Workshop 2
4 orter

Workshop 3
4 orter

Chefs-/
deltagar-

möte
4 orter

Utforma förslag
till insatser

Analys
Samla in kvalitativ 

respons på förslag till 
insats

Indikatorer 
att följa

Summering av 
resultat och 

rapport

Förslag
om väg 
framåt

Maj 19 – Dec 19 Jan 20 – Mar 20 Apr 20 – Maj 20 Maj 20 – Sep 20 Höst 2020

Projektslut

Prototyptesta urval 
av förslag

Harmonisera förslag med 
andra pågående insatser

Digital
workshop

Pröva 
slutsatser



Tjänstedesign som metod 

Behovsanalys

Insatsdesign: Insikt →
möjlighet

Prioritera förslag

Konkretisera förslag

Prototyp och test: Samla in 
synpunkter

Slutsammanställning av 
resultat



Behovsanalys



Summerande teman från behovsanalysen

Kontaktvägar

SIP

Samverkan 
med 

socialtjänsten i 
fokus

Samverkan 
med 

elevhälsan i 
fokus

Samverkan 
med 

primärvården i 
fokus

Vägen vidare 
till 

specialiserad 
vård

Förebyggande 
information 

om varandras 
verksamheter

Samverkans-
anda



Ytterligare input (från intervjuer med bredare 
representation från skolan)

Elevhälsan inte första linjens vård

Om samverkan med VGR som samverkanspart;
‒ De som har UPH i samma kommun är mycket nöjda. Elevhälsan vill se fler UPH:er.

‒ I övrigt är en genomgående återkoppling att det upplevs svårt att få kontakt med aktörer 
från VGR. Här måste VGR bli bättre!

‒ Hjälp vid kö till BUP lyfts återkommande

Kommunikatörer och administrationshjälp med att underhålla 
kontaktinformation efterfrågas.

Tilläggsuppdrag som genomförts av Elisabeth Rahmberg se Västra Götalandsregionen (2020) Intervjuundersökning - tilläggsuppdrag till SIM-projektet Sammanhållen barn-elev och 
ungdomshälsa, (HS 2020-01039-1).



Slutsatser



Lederna behöver rösas 
bättre
”Vi tänker oss att fjällstationerna är just lagarna och 
överenskommelserna. De är rejäla byggnader där du kan 
proviantera och söka skydd vid stormar och ruskigt väder…

Ingen fjällvandrare önskar asfalterade vägar mellan stationerna…

För mycket lämnas åt tillfälligheter och till den egna bravuren hos 
vandraren. Detta innebär att vi tappar bort en hel del vandrare och 
att fjällräddningen alltför ofta rycker ut och använder kraft som 
skulle komma till bättre nytta för vandraren på andra passager eller 
för all del för andra vandrare. ” 

Ur Slutrapport: Rösa lederna



Att hantera samverkan behöver i större utsträckning än idag 
vara en del av varje persons arbetsuppgifter och uppdrag.

• Behöver bli tydligare att det är både ett ledar-
och medarbetarsansvar att inte anta en 
”skicka-vidare-ärendet”-strategi utan att 
samverka över gränser för barnets bästa.

• Potentiell fara med att flytta samverkan till 
externa resurser (t.ex. koordinator) då det 
kommunicerar att samverkan inte är en del av 
varje persons jobb. 

Avgränsad fokus: vid många kontakter 
även med specialistvård. Då kan nyttan 
med en koordinator ev. se annorlunda ut.
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Förutsättningarna för att konkret i vardagen kunna 
samverka över gränser behöver förbättras.

• Det behövs konkreta åtgärder som möjliggör 
att samverkan också kan ske i praktiken i 
vardagen. 

• Detta handlar till exempel om att kunna hitta 
rätt kontakter, använda digitala kontaktvägar 
för kommunikation över organisatoriska 
gränser, att ha baskunskap om varandras olika 
uppdrag och att skapa en tillgänglighet mellan 
professionella.

Projektet föreslår ett antal konkreta initiativ

• Inför kontaktgaranti för samverkan
• Terminsmöten med fokus på samverkan runt 

barn och unga 
• Webbutbildningar för att sprida samverkans-

kompetens. 
• SIP - fortsatt stöd till utbildning 
• Webbplatser;

• Utveckla och underhålla de lokala närvårdssamverkans-
webbplatserna – uppdaterad kontaktinformation!

• Vidareutveckla och värna befintliga sidor som 1177 och 
UMO.se. 

• Digitala konsultationsmöten från vård till 
samverkansparter

• Möjliggöra digital kommunikation genom Framtidens 
vårdmiljö (FVM) eller att införa ”Säker Digital 
Kommunikation” (SDK)  
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Gemensam kontaktgaranti för samverkan
(förslag på formulerad kontaktgaranti)

Detta kan ni förvänta er av Primärvården när det kommer till kontakt inför samverkan kring barn och unga

Vi återkommer med ett svar på frågor från våra samverkansparter inom 48 timmar, även om svaret ibland blir att vi 
behöver mer tid för att kunna svara eller blir en hjälp vidare till en medarbetare som bättre kan hjälpa till. Vi utgår 
från de regionala medicinska riktlinjer som styr ansvarsfördelningen mellan primärvård och specialiserad vård och ger 
indikation kring lämpliga insatser. Bakom dem finns möjligheter att hämta stöd i att gemensamt konsultera den 
nationella plattformen Vård och insatsprogram (VIP).

Kan en enskild medarbetare inte själv kan svara på en fråga från en samverkanspart hjälper vi alltid till att ta frågan 
vidare så att den kommer till rätt person.

Vi ser till att alltid tillhandahålla uppdaterad kontaktinformation inklusive kontaktuppgifter till våra 
funktionsbrevlådor på våra webbplatser, samt till närvårdssamverkans hemsidor.

Alla verksamheter ska ha en funktionsbrevlåda som tydligt beskrivs, annonseras och bevakas enligt gällande riktlinjer.

Motsvarande dokument kan sedan tas fram för kommunala verksamheter och ligga till grund för lokala överenskommelser
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Terminsmöten och Webbutbildningar
(förslag på struktur och innehåll)

Förslag till innehåll och tillvägagångssätt för terminsmöten

• Två gånger per år träffas representanter från Skola, Socialtjänst och 
Primärvård i samma kommun/ stadsdelsområde för att informera 
varandra om sina verksamheter. Bland representanterna finns både 
chefer och medarbetare.

• Mötesagendan inkluderar presentation av varje verksamhets uppdrag, nuläge, frågor 
som är på gång kommande termin samt eventuellt fokus på utvalt aktuellt tema.

• Mötet pågår under 2 timmar. Det ska även gå att delta digitalt.

• Varje verksamhet ansvarar själva för att vid mötet informera om just sin verksamhet. 

• Förslag är att ansvar för att sammankalla ligger på den lokala närvårdssamverkans-
gruppen.  Möteskallelsen går ut i god tid så alla verksamheter ges möjlighet att planera 
för medverkande representanter.

• Representanterna är ansvariga för att ta med sig informationen och återkoppla den till 
sin egen verksamhet. 

• Mötena tillgängliggörs också digitalt via t.ex. Närvårdssamverkans webbplatser efter 
varje möte.

Webbutbildningarna föreslås innehålla

• Introduktion till varandras verksamheter 

•Basinformation om hur man samverkar (nationellt t.ex. om aktuell 
lagstiftning, regional t.ex. Hälso- och Sjukvårdsavtalet och vårdsamverkan 
samt lokalt på kommunnivå).

• Information om kontaktvägar m.m. i två olika moduler:

- Regiongemensam information som inkluderar det som är lika för alla 
som arbetar i Västra Götaland

- Lokal information som beskriver förutsättningarna inom ens egna 
kommun

•Webbutbildningarna följs upp med ett kunskapstest samt reflektionsfrågor.

Fokus på att upprätthålla relationer och kompetens! Fokus en bra introduktion till samverkan
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Stöd användandet av gemensamt kunskapsstöd
(förslag på fler aktiviteter)

https://www.vardsamverkan.se

Fortsatt stöd och utbildning i SIP till alla medarbetare

• Fördjupande utbildningar i SIP med fokus på de nya verktyg som tagits fram av GITS. 

• Utbildningen ges av SIP-samordnare. Utbildningen kan tillhandahållas både vid fysiska möten, men även digitalt.

• Utbildningen anpassas beroende på nivån på förkunskaper.

• Utbildningen innehåller även moment för att ställa frågor och dela reflektioner kring användandet av SIP.

Samt insatser för att höja kunskapen om SIP hos chefer!

Stödja och utveckla användandet av nationella kunskapsstöd och se till att redan gemensamt 
driftade Närvårdssamverkan har uppdaterad och länkad information samt görs mer 
användarvänlig för att stötta samverkan runt barn och unga i praktiken

Vi föreslår också att man fortsätter utveckla arbetssättet med digitala konsultationer på UPH.
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Ökad kännedom om varandras uppdrag är essentiellt -
särskilt behövs en ökad kännedom om vad primärvården 
ska erbjuda barn och unga med psykisk ohälsa.

• Vad primärvården ska erbjuda barn och unga med psykisk 
ohälsa behöver förtydligas och spridas både brett till 
allmänheten och till alla medarbetare inom vård, skola 
och socialtjänst som arbetar med målgruppen.

• Alla behöver bli  mer trygga med att se att det finns 
kvalitet och bredd inom primärvården för att inte skapa 
en efterfrågan på specialiserad vård från BUP i de fall 
detta ej behövs. 

• En fortsatt satsning på  att erbjuda Unga Psykiska Hälsa-
mottagningar inom VGR:s primärvård behöver således 
också inkludera ett aktivt kommunikationsarbete.

Social-
tjänst

Skola

Specialist-
vård

Primärvård

Tydliggör 
Primärvården 
som första 
linjen inom 
hälso- och 
sjukvård!
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Arbetet med att stärka samverkan kring barn och unga bör i 
större grad drivas i befintliga strukturer – så som t.ex. 
Närvårdssamverkan, och där bör skolan vara representerad.

• För att höja kvaliteten på samverkansarbetet i 
Närvårdssamverkan bör skolan finnas med i 
hela samverkanskedjan – dvs även på regional 
nivå. Samverkan kring barn och unga finns idag 
endast på delregional nivå.

• På regional och nationell nivå behövs även en 
diskussion om valet av att kalla formen för 
vårdsamverkan då detta ej signalerar att hela 
bredden av de samverkansbehov som finns.

Skolan behöver finnas 
representerad i alla 
nivåer av regional 
samverkan.

4



Vägen framåt



Flera samspelande faktorer behöver förändras:
‒ Strukturellt; styrdokument och styrmodeller för att ge chefer förtydligat ansvar 

och mandat att arbeta med samverkan

‒ Konkret: förslag på aktiviteter som behöver ytterligare konceptualisering, 
vidareutveckling, paketering och systematisk spridning till alla berörda 
verksamheter.

Förändring behövs drivas parallellt på flera plan

Relationskontinuitet Verksamhetskontinuitet Informationskontinuitet*

*Tre kontinuiteter (Haggerty)



• Skolans representation 
i regionala samverkans 
forum (VVG)

• KOK-boken

• Hälso- och 
sjukvårdsavtalet

• Överenskommelsen för 
barn och ungas hälsa

Strukturella förändringsbehov

• Överenskommelse barn och ungas hälsa

• VästKom

• KPH

• Regional Utveckling

• Förankring i politiska sammanhang.

Förslag till ansvar, finansiering och nästa steg specificeras i 
slutrapport kapitel 7. Vägen framåt. 



• Inför en kontaktgaranti för samverkan.

• En checkbox kring ”samverkansinsatser” i 
dokumentationssystemen

• Utveckla lokala närvårdssamverkans-webbplatserna.

• Utveckla UPH-konsultationer

• Utveckla 1177 (regionalt) 

• Framtagande och införande av en struktur för 
gemensamma terminsmöten kring samverkan för 
medarbetarna i verksamheterna

• Framtagande och implementering av en 
återkommande webbutbildning om samverkan för 
alla medarbetare

• Fortsatt stöd i utbildning och användandet av SIP

Konkreta förändringsbehov

• Färdplan Nära vård

• Handlingsplan psykisk hälsa

• Överenskommelsen barn och ungas hälsa

• GITS

• KPH/UPH

• Närvårdssamverkan

Förslag till ansvar, finansiering och nästa steg specificeras i 
slutrapport kapitel 7. Vägen framåt. 



Lärdomar



Lärdomar vi tar med oss 
från projektarbetet 1 (2)

SIM-projekt möjliggör samverkan över organisatoriska gränser. 

‒ I vårt arbete innebar det ett fortlöpande kretsande kring två 
sorters samverkan; både samverkan mellan projektägarna 
och den samverkan runt barn och unga som vi undersökte. 

‒ Positivt att både VGR och VästKom funnits med som 
projektägare. Viktigt för att kunna beröra systemrelaterade 
frågeställningar, få en god förankring för förslag samt få 
snabb återkoppling under arbetsprocessen.  

‒ Trots det svårigheter och utmaningar kring att identifiera 
beslutsvägar och ”rätt” forum. 

Samverkan är på sätt och vis på allas bord!



Lärdomar vi tar med oss från 
projektarbetet 2 (2)

Frågeställningen handlade om att hitta nya lösningar – men 
många förslag hamnade nära verksamhetsutveckling, 
vidareutveckling och skalning av befintliga initiativ. 

‒ Ett resultat av att man upplever att det påbörjats mycket bra 
– men att nya projekt allt för ofta börjar om istället för att 
bygga vidare.

‒ Viktigt att ta vara på allt bra som gjorts och görs!

Team-sammansättning av både projektledarkompetens och 
sakkompetens upplevdes positivt.

Att identifiera vägar framåt och överlämna tar också tid –
behöver finnas med i planeringen från början i form av tid och 
resurser. Kommunikation är inget som kommer automatiskt!



Frågor



Kontakt

Projektets slutrapport mailas till alla deltagare efter 
seminariet, samt kommer tillgängliggöras på KPH:s
webbplats.

För frågor och kontakt:

‒ Kontakta projektledare 
maria.sjoblom.hyllstam@vgregion.se

mailto:maria.sjoblom.hyllstam@vgregion.se

