
Samverkan i praktiken –
att få till ett bra samverkansklimat med alla inblandade

Skolnärvaro

Skola

Elev 
& fldr.

BUP
Habili-
tering

Nät-
verk

Soma-
tikSocial-

tjänst

Skolnärvaro



Vad är samverkan

Skall vi samverka

1 § a socialtjänstlagen

13 § skollagen

2 § hälso- och sjukvårdslagen

1 a § Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa 

eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, 

organisationer och andra som berörs. Ifråga om 

utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som 

följer av 15 kap. denna lag och av offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400). Nämnden ska aktivt verka för 

att samverkan kommer till stånd. Lag (2009:496).

Samverkan och anmälan till socialnämnden

13 § Huvudmannen för verksamhet som avses i denna lag 

och den som är anställd i sådan verksamhet, ska på 

socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa 

eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, 

organisationer och andra som berörs. I fråga om 

utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som 

följer av 14 § och offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400).

2 f § Hälso- och sjukvården ska på socialnämndens 

initiativ, i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att 

fara illa, samverka med samhällsorgan, organisationer 

och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter 

gäller de begränsningar som följer av 6 kap. 12-14 §§

patientsäkerhetslagen (2010:659) och av offentlighets-

och sekretesslagen (2009:400).

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090400.htm#K15
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090400.htm


Begrepp

Samverkan

Samarbete  

Samordning

Samsyn

Samtidighet 



Målet med samverkan

Vad är målet med samverkan och vad är värdet med det?

Några av deltagarnas svar

Att få kunskap – lära sig

Fördela ansvar – reducerar stress

Sparar tid på sikt, initialt en ”kostnad”

Tidseffektivt ur klientperspektiv

Helhetssyn klokare beslut & bättre insats

Avlasta föräldrarna – ge mer tid till positiv samvaro med barnet

Sätta bollen i rullning 

Komma ned på detaljnivå, konkreta förslag



Förutsättningar för samverkan

Vilka förutsättningar måste finnas på plats för att kunna samverka?



Samverkan Örebro

1. Hur ser era former för samverkan ut idag?

- Vad fungerar bra?

- Vad saknas?

2. När samverkan inte fungerar, hur kan vi förstå det?

- Vilka typer av icke-samverkansbeteenden har du stött på?

- Funktion av dessa?

Hur kan vi påverka detta/vad kan vi göra för att öka mängden 

samverkansbeteenden? 



Samverkan Örebro

Vad fungerar bra/önskas - deltagarnas tankar:

Samba- användbart i pågående process

Samverka/nätverka – relation

Vad saknas/kan förbättras

CS och BUP sitta samlat

Följa upp/utvärdera insats – dra lärdom

Rutiner för glapp i organisation/person, t ex då någon slutar

Agenda med syfte & bakgrund

Förprat & mandat

Fyll på listan med era 

reflektioner och sprid 

vidare till era 
samarbetspartners!



Våra erfarenheter

Vi har ett multimodalt arbetssätt. 

- Skapa allians. Respektera varandras expertis, var ödmjuka inför svårigheter för 

respektive part. 

- Kom väl förberedd till möten. Insatt och mandat. Skillnad uppstart & pågående 

- Ge [positiv] feedback – gäller inte enbart i kontakt med klient/patient/elev

- Individnivå och organisatorisk/strukturell nivå. Påverka det du kan.

- Gemensamt mål – samsyn. (Skolnärvaro skall vara prioritet) 

- Projektledare/samordnare. (Behandlaren som projektledare. Elevhälsan som 

projektledare. Först in, sist ut. Skolfokus.) 

- Föräldrarna – nyckeln till en lyckad insats. Att avlasta föräldrarna – nyckeln till en lyckad 

insats.  Låt föräldrarna vara föräldrar, skolan stå för det pedagogiska, psykiatrin för det 

terapeutiska etc. 



Mer om samverkan & samordning finns 

att läsa i boken ”Hemmasittare och 

vägen tillbaka”, material som också 

läggs upp på Pedagog Örebro. 



Vad tar ni som verksamhet med er härifrån som kommer att öka era 
samverkansbeteenden?

Här fyllde ni i exit-tickets (post-it lapparna)

Sammanfattningsvis så tog merparten av er med er att relation är viktigt och att ni 
under dagen knutit nya kontakter! 

Flera nämnde också vikten av struktur och att ta ansvar för att komma väl 
förberedd till samverkansmöten samt att ha mandat och inställningen

”vad kan jag göra/säga ja” istället för ”det där är inte vårt bord eller jag vet inte”.

Maila gärna in fler tankar och förslag till mig och inte minst, fortsätt dialogen med 
varandra! 

Tack för en givande dag!

robert.palmer@magelungen.com


