
Förebyggande och tidiga insatser med skolan som
bas för samverkan.

Hur kan vi skapa bra lösningar för samverkan? 
Vad krävs i praktiken?
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Leg. Psykolog
Specialist arbets- organisationspsykologi 1



2



3



4



Egenkontroll

Hälsolitteracitet

Demokrati
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UTMANINGAR I VÄLFÄRDEN
Fler unga och äldre

Dämpat skatteunderlag- färre resurser

Ökade välfärdsbehov och stora utmaningar- inte minst för barn och unga

Komplexitet i organisationen ökar med fler mål

Från mer välfärd till bättre välfärd

Kräver nytänkande, nya arbetssätt och samverkan 

Snabbrörlig, anpassningsbar organisation 
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• Samverkan- vad krävs I praktiken

• Wicked problems som utgångspunkt för samverkan

• Bygga samverkan över gränserna

• Inspiration från Skottland

• Kollektiv intelligens i organisationen
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Under föreläsningen har du möjlighet att skicka in frågor digitalt.

Gå in på www.slido.com och uppge Event code: #Kompetento
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Samverkan –ett sätt 
att lösa utmanande 
uppgifter som den 
egna enheten inte 

klarar på egen hand 
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Systematiserat samarbete 
– kultur och struktur
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Vem vill
e g e n t l i g e n 
samverka…  
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Forskning inom National Health 
Services (Lyubovnikova m
fl., 2015)

Arbetar du i ett team? Om ja…
1. Har ditt team tydliga mål?
2.  Behöver ni samarbeta för att nå 
dessa mål?
3. Träffas ni regelbundet för att 
utvärdera ert samarbete och finna 
sätt att utveckla det?

Riktiga team: JA på alla frågor
Icke team: NEJ på första frågan
Pseudoteam: JA på första frågan 
och NEJ på en eller flera av de tre 
följdfrågorna
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Vad krävs i
praktiken?
• Gemensam struktur

Styrgrupp, samlokalisering och gemensamt uppdrag, 
vision, värderingar

• Kontinuerligt lärande

lärande, formellt och praktiskt informellt i arbetsvardagen. 

• Samverkan som vägledande princip: 

Arbete baseras på samverkan, på alla nivåer, mellan
användare och personal, mellan professionerna och
verksamheterna. 
• Personcentrering

Verksamheten utvecklas utifrån användarnas behov

The only constant is change – exploring the evolvement of 
health and social care integration . Charlotte Klinga (2018)
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TAMA OCH STYGGA PROBLEM 

Tama problem 

• Kan vara komplicerade men inte 
komplexa 

• Har blivit lösta förut
• Linjärt, rationellt
• Skapa en effektiv, kvalitetssäkrad 

process

Wicked problems

• Svårt/ omöjligt att lösa
• Förutsättningar förändras hela tiden
• Fokus på att definiera problemet
• Utforska värdeskapande med de vi 

finns till för, testa, lära
• Samskapande, iterativa



Ledarskap vid wicked problems

Utforska, ställa frågor

Skapa lärande

Inte ett ”jag”-ledarskap

Ett ”vi”-ledarskap. En kollektiv process. Delat och distribuerat ledarskap.

Viktig l ledningsfråga: att definiera problemet. 

Fälla: definiera ett styggt problem som tamt…  försöka lösa nya stygga problem med gamla lösningar…
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Vilka Wicked problems finns 
i din organisation just nu? 



Skola

BUP

HABSocialtjänst

Hem
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Organisatoriska mellanrum

– glapp som skapas där barn, 
unga, elever riskerar att falla 
mellan stolarna

Mats Tyrstrup, forskare vid Handelshögskolan Stockholm
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Fakta 
Behov 
Förankring 
Metod
Omvärldsanalys
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Skottland och Getting it right 
for every child

• En samlad tydlig organisation
• Gemensamt språk
• Systematik
• SHANNARI
• Named person
• One Plan
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GIREC approach 

• Child-focused - it ensures the child or young person – and their family – is at 
the centre of decision-making and the support available to them.

• Based on an understanding of the wellbeing of a child in their current 
situation - it takes into consideration the wider influences on a child or 
young person and their developmental needs when thinking about their 
wellbeing, so that the right support can be offered

• Based on tackling needs early - it aims to ensure needs are identified as 
early as possible to avoid bigger concerns or problems developing

• Requires joined-up working - it is about children, young people, parents, 
and the services they need working together in a coordinated way to meet 
the specific needs and improve their wellbeing

https://www.gov.scot/policies/girfec/
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https://www.gov.scot/policies/girfec/wellbeing-indicators-shanarri/
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https://www.go
v.scot/policies/g
irfec/
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Vad är problemet? 
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Vad är problemet?
• Oklar ansvarsfördelning socialtjänst, hälso- sjukvård och skola
• Avsaknad av helhetsansvar
• Pressade verksamheter, omsättning i personal, svårt prioritera 

förebyggande arbete
• Brister i tillit mellan aktörer
• Samverkan koncentrerad till chefsnivå 
Dagens samhälle nr 5 2019
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ÅR

MVC BVC Elevhälsa

Familjecentral Barnhälsan Primärvården

Socialtjänst 
råd och stöd Ungdomsmottagning

Mini-Maria

1 25

BUP, Socialtjänst
Habilitering

Ett nära samarbete med 
tydliggjorda sammarbetsvägar med 
specialistnivån som också kan 
komma ut till barnet

Första linje

+

Förebyggande
Främjande
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Workshops på olika nivåer

Kunskap om varandras uppdrag på alla nivåer

Gemensamt språk 

Gemensamma modeller 

Organisatoriska mellanrum och heta frågor

Gemensam kompetensutveckling

Fokusgrupper elever- hur vill ni ha ert stöd?
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Få syn på vår 
samverkan

Collaborative
Intelligence
Measurement
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Collaborative Intelligence
Samarbetsdjup

Koordi-
nering

Kommunikation

Ledarskap

Samarbetsdjup Hur engagerade är gruppernas 
medlemmar i samarbetet med 
varandra?

Koordinering I hur hög grad koordinerar de som 
ingår i gruppen sitt arbete 
självständigt med medlemmar av 
andra grupper?

Kommunikation Hur väl fungerar det 
kommunikativa samspelet mellan 
grupperna?

Ledarskap I hur hög grad möjliggör ledningen 
samarbete mellan grupper?
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Fokus på beteenden

Medarbetare i  
verksamheten 

1. Vilka beteenden leder 
åt rätt håll?

2. Hur skall vi öka dessa 
beteenden?

Verksamhetens vision 
mål och strategi

3. Vilka beteenden är 
negativa 
för verksamheten?

4. Hur skall vi minska 
dessa?
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Sluta vuxengissa…
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Elevhälsan

Socialtjänsten

Föräldrar

Hälso- och 
sjukvården
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Vad lärde vi 
oss? 

• Namned person- elevhälsans möjlighet
• Sambedömning, koordinering, kommunikation 
• Minskad dubbelkartläggning – utgå från elevens 

fråga
• Normalisera livsproblem eller snabbt till specialist?
• KASAM för barn och vuxna 
• Kunskapsintegration – Kollektiv intelligens över 

organisatoriska gränser
• Koppling till pedagogerna 
• Stärka kunskap om tidiga tecken och friskfaktorer 

hos skolpersonal
• ”Om bara någon annan… ” försvann
• Familjers livspussel förenklades
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Elevhälsan som förändringsledare
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Philip Runsten 
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Pratare Organisatörer 

Sökare Kartläggare

Kultu
r

Struktur

hög

Lå
g 

Låg Hög 



Vad är problemet? 
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https://m.youtube.com/watch?v=DnGKhg
8I0NA
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https://m.youtube.com/watch%3Fv=DnGKhg8I0NA


TACK!

Ellen Claesdotter Pettersson 

sundsblick@gmail.com
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