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Förord 

När vi började planera denna C-uppsats i socialt arbete kom vi överens om att målet skulle 

vara att skriva något som förhoppningsvis var till nytta för dem som arbetar med socialt 

arbete. Genom erfarenhet från kurser och praktik inom socionomutbildningen samt 

arbetslivserfarenhet har vi fått insikten att det är lätt att prata om samverkan, men att det är 

svårare att genomföra i praktiken. Därför har denna uppsats ett ytterligare mål, nämligen att 

kunna återföra resultaten till och förhoppningsvis vara ett bidrag till samverkan mellan Barn- 

och ungdomspsykiatrin och Socialtjänsten i Östersunds kommun. 

 

Ett stort tack till: 

Ulf Engqvist för handledning och snabba svar vardag som helg.  

Anders Hagqvist vid Hagqvist Utveckling Utbildning Utvärdering, för kritisk granskning 

och konstruktiv kritik vid utformandet av enkäten. 

Helen Bahrd på BUP i Östersund. Utan hennes insats och påminnelselappar till övrig BUP-

personal hade svarsfrekvensen varit lägre. 

Marika Sahlin på Socialtjänstens Avdelningen för Barn och Unga för den tid och arbete hon 

lade på enkätfördelning och insamling, vilket gav högt deltagande. 

 

Ett stort tack till Alla Er som tog er tid att fylla i enkäten! 

 

Ett väldigt stort tack till Våra Familjer som har stått ut med vår världsfrånvaro under denna 

uppsats uppkomst.  

 

Arbetsfördelning: Introduktion, resultat och diskussionen har utarbetats och skrivits 

tillsammans. Metoddelen har till största del skrivits av Jan Pettersson. Sammanställningen av 

tidigare forskning samt enkäten har till största del utarbetats av Anders Bergström. Dock har 

allt skett i samförstånd och under livliga diskussioner. Allt som ingår i uppsatsen är ett 

resultat av samverkan. 
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1 Introduktion 
Forskning har visat att antalet personer som drabbas av diagnostiserad psykisk sjukdom är 

relativt konstant i vårt samhälle, i förhållande till folkmängden. Däremot tycks den allmänna 

psykiska ohälsan i samhället ha ökat (Statens offentliga utredningar, 2006). Detta styrks av 

verksamhetssiffror från Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) i Östersund. Siffrorna visar att 

det har skett en konstant årlig ökning av ärenden mellan åren 2000 – 2006. 2006 var det 29 % 

fler ärenden hos BUP än år 2000. (Barn- och ungdomspsykiatrin i Jämtlands läns landsting, 

Verksamhetsstatistik, 2007) Det är inte ovanligt att barn och unga har kontakt med både 

Socialtjänsten och BUP. Tidiga insatser och samverkan mellan dessa aktörer har visat sig ge 

positiva resultat. För vissa grupper tycks tidiga insatser vara än viktigare för att förhindra att 

ytterligare psykisk ohälsa och sociala svårigheter förvärras (Bohlin, Fogelberg, Franssohn, 

Perry & Posse, 2007). Vidare har slutenvårdsinsatserna inom psykiatrin minskat drastiskt och 

ersatts av öppenvårdsinsatser. Socialtjänsten arbetar idag mer med insatser i hemmet, i 

närmiljön och försöker undvika placeringar av barn i familjehem och på institution. Med 

dessa förändrade arbetssätt är samverkan mellan Socialtjänsten och BUP av vikt (Statens 

offentliga utredningar, 2006). Dock har flera studier visat att det finns problem kring 

samverkan mellan Socialtjänsten och BUP (Statens offentliga utredningar, 2006; 

Socialstyrelsen, 2005; Bohlin et al, 2007; Socialstyrelsen & Länsstyrelsen, 2004; 

Socialstyrelsen & Socialpedagogiska institutet, 2005; Socialstyrelsen & Länsstyrelsen i 

Västernorrland, 2005).  

  Grunden tycks vara att det är svårt att samordna resurser runt en patient/klient som är aktuell 

inom flera instanser (Socialstyrelsen, 2005). Det kan bero på att det är svårt att få personal att 

ta ett individuellt, övergripande ansvar. Samverkan tycks mer ske på ett informellt plan. 

Personal inom de olika verksamheterna vet vem de ska kontakta, men detta sker endast kring 

enskilda ärenden (ibid.) Både Socialtjänsten och BUP anser att de måste samverka om barn 

och unga ska kunna erbjudas så bra insatser som möjligt. Problemet tycks vara att det är svårt 

att få samverkan att fungera över tid och det är svårt att få samverkansformen att bli 

genomgripande i respektive organisation (ibid.). För att samverkan ska fungera krävs det 

förankring hos ledning och utförare (Socialstyrelsen & Länsstyrelsen i Västernorrland, 2005).  

  Vidare krävs god kommunikation mellan verksamheterna gällande tydlig ansvarsfördelning, 

vilka resurser som ska avsättas och vem som har det ekonomiska ansvaret (ibid).  

  Samtliga av ovan nämnda rapporter tar upp dessa faktorer eller vissa av dessa faktorer som 

grunden för lyckad samverkan mellan Socialtjänsten och BUP. 
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  Det är viktigt att samtliga aktörer behåller den egna kompetensen, men delar med sig av de 

egna kunskaperna, för att kompetensutveckla andra samverkansaktörer. Det har visat sig att 

när samverkan fungerar sker automatisk ett kompetensutbyte, vilket resulterar i bättre 

samverkan (Socialstyrelsen, 2005). 

  Stämmer ovanstående angående samverkan mellan BUP i Jämtlands läns landsting och 

Socialtjänsten i Östersunds kommun? För att få en bild av detta ombads utredare inom 

Socialtjänsten som arbetar med barn och unga upp till 18 år och behandlare på BUP att ta 

ställning till påståenden och frågor angående samverkan och hur de ser på befintlig samverkan 

dem emellan. 

1.1 Definitioner  

Socialstyrelsen och Socialpedagogiska institutet (2005) definierar begreppen samverkan, 

samordning, samarbete och samsyn enligt nedan.  

• Samverkan innebär att agera eller fungera tillsammans för att nå gemensamma mål.  

• Samordning innebär att tillsammans använda sina olika resurser för att nå 

gemensamma mål. 

• Samarbete innebär att arbeta tillsammans. Samarbete är både ett organisatoriskt och 

mellanmänskligt fenomen vilket kan leda till att normer och värderingar påverkas. 

• Samsyn innebär att gemensamma uppfattningar och attityder har skapats, ofta genom 

samarbete. 

I denna studie användes begreppet samverkan på ett sådant sätt att samordning, samarbete och 

samsyn bör ses som delar av helheten samverkan. Definitionen samverkan användes på 

samma vis som i rapporten ”Lättare sagt än gjort - Om samverkan mellan BUP och 

socialtjänst i Västernorrlands län” d.v.s. samverkan definieras likvärdigt på individnivå och på 

övergripande organisatorisk nivå. Det innebär i detta sammanhang att målet med samverkan 

är att ge bästa möjliga stöd och hjälp till gruppen utsatta barn och unga (Socialstyrelsen och 

Länsstyrelsen i Västernorrland, 2005). 

  I Östersund arbetar BUP med barn och ungdomar upp till 18 års ålder. BUP:s personal 

benämns i detta arbete som behandlare, oavsett yrkeskategori, eftersom det är de som arbetar 

med behandling som kan komma att samverka kring enskilda individer.  

 BUP använder begreppet patient om en individ som är aktuell för behandling. 

  Socialtjänstens Avdelning för Barn och Unga (ABU) arbetar med barn och ungdomar upp 

till 16 års ålder. Avdelning har funnits sedan 1998.  
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  Socialtjänstens Avdelning för Unga Vuxna (AUV) arbetar med ungdomar och unga vuxna 

mellan 16–25 år och har existerat i fyra år.  

  Från ABU/AUV ingick den personal som arbetar med utredningar eftersom det är dessa som 

samverkar med BUP. Det är både utredare och familjehemsutredare som är aktuella i 

uppsatsen, de benämns som utredare. Från AUV ingår de utredare som arbetar med gruppen 

16-18 år.  

  Inom Socialtjänsten används begreppet klient gällande en person som är aktuell för 

utredning.  

  Med struktur för samverkan avses t.ex. skriftliga eller muntliga direktiv och riktlinjer för 

gemensamma och kontinuerliga träffar, gemensam planering, tydlighet kring uppdragen inom 

och mellan organisationerna (Socialstyrelsen & Länsstyrelsen i Västernorrland, 2005). 

1.2 Syfte  

Syftet med denna undersökning var att kartlägga samverkan mellan BUP i Jämtlands läns 

landsting och ABU/AUV inom Socialtjänsten i Östersunds kommun.  Detta för att belysa hur 

behandlarna och utredarna såg på befintlig samverkan samt förenklande/försvårande 

samverkansfaktorer mellan dessa aktörer. Det skedde utifrån enkätfrågor baserade på 

Socialtstyrelsens riktlinjer. 

2 Material och metod 

2.1 Forskningsdesign 

Uppsatsen bygger på en kvantitativ metod i form av en tvärsnittsstudie baserad på individuella 

enkäter. 

  Studien utfördes på den totala populationen, det vill säga att alla i den aktuella gruppen 

utsågs att besvara enkäten. Metoden valdes utifrån syftet med undersökningen. Eftersom 

syftet var att få en uppfattning om hur det såg ut vid den tidpunkt som undersökningen 

genomfördes var det lämpligt med en tvärsnittsstudie.  

  Enkätfrågorna skapades inför denna undersökning med utgångspunkt i tidigare forskning 

gällande samverkan mellan Socialtjänsten och Barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige. 

  Inför datainsamlingen kontaktades cheferna för de avdelningar som var aktuella för studien.  

Enkäten presenterades och de gav sitt godkännande till genomförande av 

enkätundersökningen. Tidsåtgången uppskattades till 20 – 30 minuter.  

  Enkätens första sida bestod av information där syfte med studien framgick (Se enkätbilaga).   
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2.2 Urval 

För att uppnå syftet utsågs samtliga som arbetar som behandlare på BUP i Jämtlands läns 

landsting och utredare av ärenden och familjehemsplaceringar på ABU och AUV inom 

Socialtjänsten i Östersunds kommun att delta i undersökningen. Detta innebär att studien är 

utförd på en totalpopulation. Ledningen på dessa arbetsplatser uteslöts ur undersökningen, då 

syftet var att få behandlares och utredares syn på samverkan. Dock ingick avdelningschefen 

på ABU eftersom denne även arbetar med utredningar. 

2.3 Genomförande och bortfall 

Enkäterna besvarades av BUP, ABU och AUV under perioden 8/4 – 15/4 2008. De besvarare 

som inte hade lämnat in enkäten påmindes och återinsamling skedde 18/4-08. Denna 

insamling gav ytterligare sju enkäter. 

  Den totala populationen bestod av 80 möjliga besvarare och svar erhölls från 70 (87,5 %) av 

dessa. Det externa bortfallet, dvs. hur många av det totala antalet tilltänka besvarare av 

enkäten som inte svarade, var i denna studie 10 personer (12.5 %).  Halvorsen (1992) 

redovisar att det är svårt att sätta gränser för hur stort ett deltagande i en studie bör vara, men 

ett deltagande mellan 60 till 75 procent uppges som tillfyllest.  

  Orsaker angående bortfall kan inte analyseras eller redogöras för.  

  Enkätens interna bortfall, dvs. de av besvararna som medvetet eller omedvetet inte svarat på 

en viss fråga, uppgick som högst till 9 procent på en enskild fråga, vilket kan anses lågt 

(Halvorsen, 1992).  

2.4 Etiska överväganden 

Då studien berörde anställd personal och inte patienter eller klienter, krävdes inget 

godkännande av forskningsetisk kommitté (Halvorsen, 1992). Besvararna informerades om 

studiens syfte och om deras frivilliga deltagande i studien. De informerades dessutom om att 

de närhelst de ville kunde avbryta samarbetet.  

  Den etiska informationen delgavs skriftligt och muntligt. Författarna försäkrade att 

materialet skulle förvaras oåtkomligt för utomstående, enbart skulle användas till uppsatsen 

och att det skulle förstöras när uppsatsen presenterats och godkänts. Konfidentialitet vid 

publicering garanterades. Detta enligt vetenskapsrådets riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2008-05-

13). 

  Eftersom konfidentialitet garanterades bör ingen av deltagarna ha lidit skada av att 

undersökningen genomförts eller publicerats.  
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2.5 Enkätkonstruktion 

Frågeformuläret bygger till största del på centrala slutsatser i tidigare forskning gällande 

samverkan mellan BUP och Socialtjänsten i Sverige.  

  Författarna har viss förförståelse inför ämnet samverkan. Den består av tidigare 

arbetslivserfarenhet och praktikerfarenhet inom AUV i Östersund, BUP i Östersund samt 

frivården i Östersund som ett led i studier vid Institutionen för socialt arbete vid 

Mittuniversitetet Östersund. Utifrån denna förförståelse och praktikerfarenhet har vissa frågor 

uppstått som även dessa harmoniserar med tidigare forskning och har fått visst utrymme.  

  Enkätens struktur inspirerades av det utarbetade frågeformulär som Engqvist (2002) 

redovisar i sin licentiatavhandling om samarbete mellan BUP och vuxenpsykiatrin. 

  Den färdiga enkäten i undersökningen bestod av fem sektioner:  

A- Yrkeserfarenhet.  

B- Kunskap om Socialtjänstens alternativt Barn- och Ungdomspsykiatrins arbetsområde. 

C- Behandlare och utredares syn på samverkan mellan BUP och ABU/AUV i Östersund.  

D- Hur behandlare och utredare ställer sig till centrala påståenden från tidigare forskning om 

hur framgångsrik samverkan kan uppnås. 

E- Övriga synpunkter.  

  Den färdiga enkäten bestod av 46 frågor varav fem var öppna frågor. Enkäten distribuerades 

i tre versioner, direkt riktade till respektive avdelning men där samma frågor ställdes i alla 

versionerna. 

  Bakgrundsvariablerna var: arbetslivserfarenhet inom yrket, arbetat på nuvarande arbetsplats 

och anställd som.  Enkäten testades på tre oberoende erfarna socialarbetare, varav den ena 

med lång arbetslivserfarenhet att arbeta med utvärderingar inom socialt arbete i Västsverige. 

Ingen av dessa informanter skulle ingå i undersökningen. Innan enkäterna distribuerades till 

besvararna gjordes vissa ändringar utifrån den kritik som testpersonerna framförde. Enkäten 

finns i enkätbilagan (Se enkätbilaga). 

2.6 Analysmetoder 

I föreliggande studie har svaren bearbetats i SPSS (Statistical Package for Social Sciences). 

  Enkätfrågorna som använts var ställda så att svaren kunde analyseras inom nominalskala och 

ordinalskala. 

  Redovisningen sker huvudsakligen i skalor utgjorda av fraktiler indelade i percentilerna P25, 

P50 och P75, där P50 är median vilket innebär att erhållna svar delas in i två lika stora 
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grupper och P50 utgör det mittersta värdet av svaren. P25 innebär att högst 25 procent av 

svaren ligger under det värdet och att högst 75 procent ligger över detta värde.  

 Avsikten med arbetet var att påvisa centrala tendenser inom populationen, vilket gjorde valet 

att presentera svaren i percentiler rimligt för att påvisa intern spridning. Förhoppningsvis kan 

det bidra till att arbetet blir lättläst och lätt att förstå.   

  De öppna frågorna har med inslag av kvalitativ ansats delats in i meningsenheter, 

kondenserade meningsenheter och teman, enligt Graneheim & Lundmans (2004) kvalitativa 

innehållsanalys. Därefter har enheterna redovisats kvantitativt. 

2.7 Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas att man mäter det man avser att mäta och reliabilitet att upprepade 

mätningar ger samma resultat (Ejlertsson, 1996). Validiteten i föreliggande studie kan anses 

som hög då avsikten var att få den enskilde behandlarens och utredarens synpunkter och det 

var dessa som mottog enkäten. Däremot kan inte absolut validitet hävdas eftersom besvararna 

inte svarade på enkäten när författarna var närvarande. 

  Vid enkätstudier där forskaren konstruerar frågorna själv, kan reliabiliteten i 

mätinstrumenten bli lågt (Ejvegård, 1996). Då denna undersökning har kommit fram till 

liknande resultat som tidigare forskning tyder det på att reliabiliteten i undersökningen ändå 

kan antas vara relativt hög. Detta faktum och det höga deltagandet, med det externa bortfallet 

på 12.5 procent, påvisar hög reliabilitet. Däremot kan inte absolut reliabilitet hävdas eftersom 

det inte är exakt samma frågor eller samma population som tillfrågats i denna undersökning 

som i tidigare forskning.  

  Enkätsvaren/data i studien har matats in i SPSS av en författare och kontrollerats av den 

andre vid ett senare tillfälle. Därefter har en gemensam kontroll utförts för ytterligare 

felsökning för att garantera så hög reliabilitet som möjligt. 

  Ejlertsson (1996) menar att minnesfaktorn kan ha en stor betydelse på frågeställningar som 

ligger bakåt i tiden. Skillnader i enkätsvar och verklighet kan ofta förekomma, ju längre 

tidsperiod som avses desto större risk att minnesfaktorn blir större. Svarsalternativen i denna 

typ av frågor bör ej vara detaljerade eller noggranna.  

  Den fråga i enkäten där minnesfaktorn kan tänkas påverka reliabiliteten är angående hur ofta 

behandlaren/utredaren samverkar. Oberoende av minnesfel visade svaret om 

behandlaren/utredaren uppfattade sig samverka i ärenden och det svaret var viktigare än det 

exakta antalet samverkansärenden per år.  
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  Frågan angående hur länge besvararen har arbetat på sin avdelning stryks eftersom validitet 

saknas. Frågan var felformulerad eftersom ABU har funnits sedan 1998 och AUV sedan 2004. 

Innan dess var det en annan organisationsform och andra namn för dessa målgrupper. Frågan 

till ABU/AUV borde ha lytt ”Har arbetat på ABU/AUV eller med liknande arbetsuppgifter, 

sedan…”.  

2.8 Litteraturkritik 

Socialstyrelsen är en statlig myndighet, under socialdepartementet, som förutom granskning 

tar fram nya riktlinjer för t.ex. Socialtjänsten och Hälso- och sjukvården.  

  Statens offentliga utredningar (2006), den s.k. Miltonutredningen, hade som syfte att se över 

samverkan, samordning, resurser, personal och kompetens inom vård, social omsorg och 

rehabilitering av psykiskt sjuka och psykiskt funktionshindrade. Resultaten är tänkta att vid 

behov kunna vara en grund inför författningsändringar och förtydligande i regelverk för bl.a. 

hälso- och sjukvården och Socialtjänsten. 

 Problemet ur ett vetenskapligt perspektiv är att rapporter framtagna av ovan nämnda instanser 

är sammanställningar av olika undersökningar. Detta resulterar i att det sällan går att utläsa 

vem som är den enskilda författaren till ett visst stycke. Ofta är det fråga om en 

sampublikation mellan Socialstyrelsen och Länsstyrelserna eller andra aktörer, vilket gör det 

än svårare att veta vem som har författat vad. 

  Backman (1998) påpekar att forskningsrapporternas publikationsstatus är svår att avgöra. 

Ska de klassas som publicerade eller inte? Det som avgör är räckvidden av dessa. Oftast 

handlar det om frågor på lokal nivå och sällan med ett internationellt innehåll. Backman 

(1998) menar vidare att dessa forskningsrapporter sällan har granskats av oberoende instanser, 

men påpekar också att vissa anser att dessa forskningsrapporter ska ses som fullvärdiga 

vetenskapliga dokument. 

  Ett annat problem som bör tas i beaktning är att Socialstyrelsen och Statens offentliga 

utredningar är politiskt styrda vilket innebär att riktlinjer kan förändras beroende på vilka som 

sitter vid makten.  

  Det som talade för att använda dessa rapporter i denna uppsats var att dessa utgör riktlinjer 

för vad som ska och/eller kan förväntas gälla för Socialtjänsten och Hälso- och sjukvården i 

Sverige. Detta är anledningen till att huvuddelen av tidigare forskning består av 

Socialstyrelsens rapporter. 
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3 Tidigare forskning 
Tidigare forskning har valts att redovisas i tre teman: Varför samverkan är viktigt; Svårigheter 

kring samverkan och Hur samverkan kan bli framgångsrik. Detta utifrån de slutsatser som 

tidigare forskning presenterat. 

3.1 Varför samverkan är viktigt 

Det har visat sig att det är en relativt konstant andel av befolkningen i Sverige som lider av en 

diagnostiserad allvarlig psykisk sjukdom och någon ökning av denna andel kan inte påvisas. 

Däremot visar flera rapporter en ökning av psykisk ohälsa under de senaste 10-20 åren,  

speciellt hos ungdomar och särskilt hos kvinnor 16-24 år (Statens offentliga utredningar, 

2006). Verksamhetssiffror från BUP i Östersund 2007 visar att det har skett en konstant årlig 

ökning av antalet ärenden mellan åren 2000 – 2006. 2006 var det 29 % fler ärenden hos BUP 

än år 2000 (Barn- och ungdomspsykiatrin i Jämtlands läns landsting, verksamhetsstatistik, 

2007). 

   I och med att den psykiska ohälsan bland de unga har ökat har forskning påvisat behovet av 

speciella insatser för unga med psykisk ohälsa. Behovet av förebyggande och tidiga insatser 

för att försöka förhindra att allvarliga psykiska problem utvecklas. För detta krävs ett 

utvecklat samarbete mellan olika aktörer (Bohlin et al. 2007). Genom samverkan kan flera 

aktörer sätta in olika insatser vid behov för att hjälpa t.ex. ett barn eller en ungdom. Oftast kan 

tidiga insatser minska lidandet för individen och även minska kostnaderna för samhället. En 

annan viktig aspekt är att samverkan kan leda till en helhetssyn gällande bedömningar och 

insatser från Socialtjänst, BUP och skola (Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling & 

Rikspolisstyrelsen, 2007). 

  Forskning i Västernorrland har visat att barn med psykiska sjukdomar och psykosociala 

problem ofta har komplexa behov och därför ofta har insatser från både Socialtjänsten och 

BUP. För att kunna ge det stöd och hjälp som dessa personer och familjer behöver är det 

centralt att verksamheterna samverkar (Socialstyrelsen & Länsstyrelsen i Västernorrland, 

2005). Även det faktum att BUP i Sverige kraftigt har minskat sina slutenvårdsplatser men i 

gengäld byggt ut öppenvården ökar behovet av samverkan. BUP möter idag fler barn än 

tidigare och det är ett stort antal som söker sig dit som tidigare inte sökte vård på den 

vårdnivån. Anledningen till den ökade tillströmningen tros vara nedskärning i offentlig 

verksamhet. Men även den generella attityden i samhället idag är mer positivt inställd till 

psykiatrisk vård och tros kunna vara en anledning till att fler söker sig till BUP (Statens 

offentliga utredningar, 2006). 
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  När det gäller barn och unga med psykisk ohälsa kritiseras att insatser inte sätts in tillräckligt 

snabbt. Forskning har visat att tidiga insatser både ger bra resultat både i att identifiera 

problem och att ge snabba positiva resultat. Grunden för att uppnå dessa resultat är kunskap 

och att man arbetar med evidensbaserade metoder (Statens offentliga utredningar, 2006). 

  Engqvist & Rydelius (2006) beskriver i en artikel, som är en del av en longitudinell register- 

och journalstudie, att BUP-patienter med beteendestörning, uppförandeproblem och 

skolsvårigheter löper större risk att begå självmord än de patienter som söker för 

självmordstankar. 

  Engqvist & Rydelius (2007) framhåller att risken för pojkar som varit BUP-patienter att 

hamna i kriminallitet har fördubblats under de senaste 50 åren. För flickor har risken 

sjudubblats. Bortsett från individ- och familjeskäl som under de senaste 50 åren varit relativt 

konstant tycks denna ökning bero på ökad alkoholförbrukning, droganvändning och 

förändringar i Socialtjänstens, BUP:s och skolans sätt att arbeta. Dessa faktorer tycks ha lett 

till att BUP-patienter idag oftare hamnar i situationer där de skulle behöva stöd och hjälp i 

vardagen, men denna hjälp har ofta blivit åsidosatt i dagens samhälle. 

  Tidiga barndomsinterventioner har visat sig ha bra effekt, speciellt på tre riskfaktorer 

gällande prevention ifråga om ungdomskriminalitet. Dessa riskfaktorer är: beteendestörning, 

kognitiva problem och vuxna som brister i föräldrarollen (Lagerberg & Sundelin, 2000). 

  ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) är en diagnos vilken har symptomen: 

svårt att koncentrera sig, sitta still och impulskontrollsvårigheter (Ottosson, 2000). Barn med 

ADHD kan få svårigheter i vardagen i form av uppförandeproblem i kombination med t.ex. 

uppmärksamhetsproblem, impulskontrollsvårigheter och motoriska problem (Lagerberg & 

Sundelin, 2000). 

  En grupp som på senare år börjat diskuteras och som kan vara i behov av insatser både från 

BUP och från Socialtjänsten är de s.k. hemmasittarna. Med det avses de barn och unga där det 

har konstaterats att det finns flera samverkande faktorer som gör att ett barn eller ungdom som 

isolerar sig i hemmet och t.ex. uteblir från skolan. En hemmasittare har ofta varit utsatt för 

mobbing och/eller lider av sociala svårigheter. Denne kan ha inlärningssvårigheter, 

neuropsykiatriskt funktionshinder/autismspektrumdiagnos, social fobi, panikångest, 

sömnsvårigheter, sekundär eller primär depression och tvångstankar (Strömberg, & Bodén, 

2008). 

  Socialstyrelsen (2007) har drivit ett projekt under sju år i sju kommuner i Sverige med syfte 

att utveckla Barnens Behov I Centrum (BBIC). BBIC utgår från FN: s barnkonvention och 
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Socialtjänstlagen. Målet har varit att barn som hamnar hos Socialtjänsten av olika anledningar 

ska ha samma chanser till ett bra liv som alla andra barn i samhället.     

  BBIC är framtaget som ett instrument för Socialtjänsten att kunna hitta vilka behov 

barnet/ungdomen har. Formuläret hjälper den BBIC-utbildade utredaren rätt. Vid behov skall 

utredaren inleda samverkan med till exempel skola, primärvård och barn- och 

ungdomspsykiatrin (Socialstyrelsen, 2007). 

3.2 Svårigheter kring samverkan 

Flera rapporter och utvärderingar visar på stora svårigheter för olika aktörer att komma fram 

till gemensamma lösningar kring hjälpsökande. De som drabbas är bl.a. barn och unga med en 

omfattande psykosocial problematik. Problemet med bristande samverkan är inte bara ett 

problem för den enskilde individen utan även för samhället i stort för att kunna leva upp till 

målsättningar om delaktighet och möjlighet för de med psykiskt funktionshinder att leva som 

andra (Statens offentliga utredningar, 2006). Forskning visar speciellt på vissa grupper som 

har svårt att få det stöd och den hjälp som de är berättigade till. De grupper som nämns är t.ex. 

barn och ungdomar med funktionshinder, barn med psykiska problem och barn psykiska 

funktionshinder (Socialstyrelsen, 2005). Forskning har visat att i de flesta fall är det 

myndigheternas samverkansproblem som är orsaken till att dessa grupper har svårt att få den 

hjälp de behöver. Även inom olika enheter inom en kommun kan det vara problematiskt att 

samverka kring en och samma klient (ibid.). Ett stort problem är att ingen enhet eller 

tjänsteman tar ett övergripande och samordnande ansvar för en enskild klients behov av vård 

och insatser. Detta problem gäller även mellan kommuner och landsting, då de även har svårt 

att samordna sina resurser för individen i fråga (ibid.). 

   Unga som lider av psykisk ohälsa kommer ofta i kontakt med psykiatrin, primärvården och 

Socialtjänsten. Det beror på att denna grupp ofta har behov av insatser av olika slag. Förutom 

t.ex. psykiatriska åkommor har denna grupp ofta problem med andra delar av livet: missbruk, 

skola och familj. För ungdomarna över 16 år kan det även vara fråga om boende, 

sysselsättning och försörjning (Bohlin et al, 2007). 

  Det är inte ovanligt att unga med psykiska besvär söker primärvården för kroppsliga besvär.  

Den hjälp som unga erbjuds är många gånger inte tillräcklig. Primärvården är inte anpassad 

efter de ungas livssituation. Vuxenpsykiatrin arbetar främst på individnivå och missar då ofta 

nätverket kring ungdomen. Socialtjänsten har inte tillräcklig psykiatrikompetens. Detta 

tillsammans är ett stort problem när insatserna inte samordnas (ibid.). 
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   I vissa fall finns gemensam uppfattning mellan Socialtjänsten och BUP angående behovet 

av att samverka kring vissa grupper. Däremot finns det skillnader i förväntningar på varandra 

och skillnader gällande vilka grupper som man anser att det ska samverkas runt. Runt de mest 

utsatta barnen råder det ofta enighet när samverkan behövs. Gällande samverkan i ärenden där 

det rör sig om barn med neuropsykiatriska funktionshinder, utåtagerande tonåringar, instabila 

hemförhållanden och placeringar utanför det egna hemmet har det visat sig att synen kring 

samverkan varierar (Socialstyrelsen & Länsstyrelsen, 2004). Både BUP och Socialtjänsten 

anser att barn och unga inte får de samlade insatser som borde erbjudas. Anledningen tycks 

vara skillnad i prioritering och bedömning av läget för klienten/patienten (Socialstyrelsen & 

Länsstyrelsen, 2004). 

   Det är endast på några få platser i landet som det finns struktur för samverkan som inte 

begränsas till en viss uttalad grupp. De gånger samverkan inleds är det oftast på initiativ av 

den enskilde behandlaren/utredaren och inte utifrån strukturell nivå. Med andra ord så vet 

personal hos BUP och Socialtjänsten vem de ska kontakta gällande samverkan i ett enskilt 

ärende. Dock är denna form av samverkan personbundet (ibid.). 

    Förutom i sexuella övergreppsärenden finns oftast inte någon formaliserad 

samverkansgrupp mellan Socialtjänsten och BUP. Det är ovanligt med en gemensam vårdplan 

och oftast sköts planering och överenskommelse av respektive aktör (Socialstyrelsen & 

Länsstyrelsen i Västernorrland, 2005). Det har visat sig att i de ärenden där samarbete finns 

sker ingen utvärdering. Dock förekommer det spontan återkoppling handläggarna emellan. 

Kontentan blir att kommunikationen fungerar dåligt, vilket leder till att det blir brist på 

resurser (ibid). 

  Ett problemområde som både BUP och Socialtjänsten tar upp är den dåliga ekonomin och 

bristen på resurser, vilket leder till konflikter gällande betalningsansvar (Socialstyrelsen & 

Länsstyrelsen, 2004). Andra orsaker som försvårar samverkan är oklara roller, orimliga 

förväntningar på varandra, organisatoriska problem och terminologi som skiljer sig åt (ibid.). 

Även Socialstyrelsen & Socialpedagogiska institutets (2005) rapport påtalar problemen med 

ansvarsområde, finansiering och språkbruk som grundläggande orsaker till att samverkan kan 

vara svårt att uppnå mellan Socialtjänsten och BUP.  

  Socialtjänsten själva uppger, på frågan om de saknar några speciella resurser gällande barn- 

och ungdomsarbete, att de ofta saknar psykiatriska insatser, jour- och akutplatser, 

kvalificerade utredningshem och kontaktpersoner. Även behovet av att bredda sina insatser 

för de med psykisk störning nämns (Socialstyrelsen, 1999). 
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  Forskning har även visat att en försvårande faktor gällande samverkan mellan Socialtjänsten 

och BUP är orealistiska förväntningar angående vad den andre kan/bör/får göra 

(Socialstyrelsen & Länsstyrelsen i Västernorrland, 2005). 

  Lilliesköld, Magnestrand (2008) har i en C-uppsats vid Mittuniversitetet i Östersund 

undersökt om sekretesslagens utformning eventuellt kan försvåra samverkan mellan förskola, 

skola, BUP och ABU i Östersund. De kommer fram till att sekretesslagen skapar problem vid 

samverkan för dessa aktörer och speciellt för Socialtjänstens avdelning. De visar även i sin C-

uppsats att drygt hälften av de tillfrågade bryter mot sekretessen när de anser att sekretessen 

utgör ett hinder för deras klient. 

  Samverkan försvåras ytterligare i och med svårigheter gällande prediktion för riskgrupper 

där samverkan behövs i ett tidigt skede. Det har visat sig att barn som exponeras för specifika 

riskfaktorer förvisso uppvisar en riskökning att få en viss problematik men denna riskökning 

är relativt låg och barn som inte utsätts för samma riskfaktorer kan likväl drabbas (Lagerberg 

& Sundelin, 2000). 

3.3 Hur samverkan kan bli framgångsrik 

Samverkan krävs där organisationer med olika strukturer, synsätt, regelverk och professionellt 

förhållningssätt möts. Olikheterna är en styrka, där samverkan fungerar, men ett hinder där 

verksamheternas olikheter inte har tydliggjorts gentemot varandra (Socialstyrelsen, 

Myndigheten för skolutveckling & Rikspolisstyrelsen, 2007). 

  För att samverkan mellan verksamheterna ska bli framgångsrik krävs kunskap om vad som 

försvårar och vad som förenklar. Detta kräver styrning, struktur och samsyn. Formen för att 

uppnå samverkan är prioritering, kunskap och planering, det räcker inte med att vilja 

samverka (ibid.). 

   För att samverkan ska kunna uppnås handlar det i första hand om organisatoriska insatser 

som struktur och form för samverkan inom respektive verksamhet. Det viktiga är att få till en 

samsyn som ger förståelse för varandras arbete. Då kan fungerande rutiner uppstå som berör 

gemensamma beslut där både Socialtjänst och BUP har ansvar (Socialstyrelsen & 

Länsstyrelsen, 2004). Enligt Bohlin et al. (2007) behöver det upprättas gemensamma 

handlingsplaner i enskilda ärenden likväl som en uppbyggd bred samverkansgrund. Ett 

förslag som ges är att det borde finnas någon form av samlat kompetenscentrum gällande 

gruppen barn och unga med psykisk sjukdom/ohälsa. 

   Mellan 2005-2007 har det pågått en försöksverksamhet på ett antal platser i landet gällande 

barnahus. Det är Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, och 
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Rättmedicinalverket som på regeringens uppdrag medverkat i detta. Syftet är att skapa en 

plats dit barn som blivit utsatta för brott kan komma för att träffa samtliga berörda 

myndigheter. Dock har utvärderingar visat att sekretessfrågan måste lösas (Socialstyrelsen, 

2006). 

   Socialstyrelsen & Länsstyrelsen i Västernorrland (2005) visar att både Socialtjänst och BUP 

anser att det finns behov av samverkan både på individnivå och på övergripande nivå. I 

komplexa ärenden finns ofta ett behov av resurser från olika professioner och dessa kan ofta 

komplettera varandra. Faktorer som kan leda till lyckad samverkan är struktur, vilket för 

samverkan innebär: gemensamma och kontinuerliga träffar, gemensam planering och 

tydlighet kring uppdragen.  

  Både Socialtjänsten och BUP påpekar att lyckad samverkan bygger på förankring genom 

hela organisationen och att förutsättning och ramar ges från ledningsnivå. Båda anser vidare 

att gemensam planering av ärenden, fasta rutiner för samverkan och kompetensutveckling 

genom kunskapsutbyte av varandras verksamheter också leder till lyckad samverkan 

(Socialstyrelsen & Länsstyrelsen i Västernorrland, 2005). 

   Socialstyrelsens och Specialpedagogiska institutet (2005) beskriver i sin rapport att lyckad 

samverkan bygger på ansvarsfördelning. Ansvarsfördelning i sig ger inte lyckad samverkan, 

men det är en förutsättning. Detta gäller på individ-, samhälls- och organisationsnivå. 

Ansvarsfördelningen måste vara accepterad av samtliga inblandade. En annan viktig 

ingrediens är att varje aktör var för sig ser sin roll i helheten. Rapporten nämner att gemensam 

finansiering kan vara ett annat sätt att skapa effektivare samverkan. När ekonomiska resurser 

finns samlade blir det oftast enklare att använda dessa effektivare. 

   I Statens offentliga utredningar (2006) läggs en mängd olika förslag gällande förändringar 

för att förbättra och förenkla samverkan. Ett förslag är att ändra i Hälso- och sjukvårdslagen 

(HsL) och i Socialtjänstlagen (SoL).  Nuvarande lagstiftningen i HsL lyder i korthet att en god 

vård ska ges på lika villkor för alla och vården ska vara lättillgänglig för patienten och 

insatserna skall samordnas vid behov (SFS 1982:763;§2 och §2a ). 

  SoL påtalar att alla har rätt till jämlika levnadsvillkor och att barnets bästa alltid ska tas 

hänsyn till. Ogynnsam utveckling t.ex. psykiska svårigheter ska följas upp. I SoL står även att 

kommunen får träffa överenskommelse med landstinget för att uppnå en effektivare vård (SFS 

2001:453; Kap1: 1, 2 §§, Kap2: 6 §, Kap5: 1, 7). 

  En eventuell lagändring skulle innebära att det framgår i lagtext när det ska finnas stöd att 

upprätta individuell vårdplan för att tillgodose den enskildes behov. I vårdplanen bör det 

framgå: Hur barnet/familjen medverkar i planeringen, målet med insatsen, vem som ansvarar 
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för vad, vem som har huvudansvar för uppföljningen och när uppföljning ska ske (Statens 

offentliga utredningar, 2006). 

   För att ge vård och stöd på rätt nivå för individen bör sjukvården och Socialtjänsten 

omorganiseras. För detta krävs att kommuner och landsting antar strategier där det finns 

rutiner och organisationer som kan tillgodose de sökandes behov. Särskilt viktigt är det med 

kontinuitet och kvalitet för att uppnå framgångsrik samverkan. Det krävs att både psykiatrin 

och Socialtjänsten efterfrågar metoder som har evidens. För att nå detta bör Socialstyrelsen ta 

fram en gemensam kunskapsbas gällande psykiatriska och sociala insatser inom området 

psykisk ohälsa (Statens offentliga utredningar, 2006). 

  Den specialiserade psykiatrin bör, enligt modellen, utföra konsultverksamhet ute i 

verksamheterna och ge stöd och handledning. Om BUP får ett alldeles för brett uppdrag, som 

även omfattar första linjens sjukvårdsinsatser, finns det risk att de inte klarar av sin 

specialistroll (ibid.). Ett problem som tycks ha uppstått är att BUP har börjat arbeta mer 

utifrån ett socialt omhändertagandeperspektiv medan Socialtjänsten arbetar mer i termer av 

vård och behandling. Det kan medföra risk att aktörerna arbetar för brett och tappar den egna 

specialkompetensen (Socialstyrelsen & Länsstyrelsen, 2004). 

  I Engqvist (1991) delrapport i översyn av den Barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten 

framgår att Socialtjänsten önskar konsultation med BUP. I delrapporten framkommer det 

vidare att ingen konsultationsverksamhet mellan BUP och Socialtjänsten i Östersunds 

kommun ägde rum vid undersökningstillfället 1991. Däremot bedrevs och bedrivs 

konsultationsverksamhet med övriga kommuner i länet via den s.k. filialverksamheten. Det 

innebär att behandlare från BUP träffar Socialtjänsten regelbundet i dessa kommuner.  

   En förutsättning för bra samverkan är kunskap, kompetens och kvalitet. Socialtjänstlagen 

uppger att insatser ska vara av ”god kvalitet” och det ska utföras av personal med lämplig 

utbildning och erfarenhet. Vad som är god kvalitet diskuteras och definieras i forskning och 

offentliga rapporter utan slutgiltig konsensus. Detta innebär att det saknas en enhetlig 

definition av begreppen, vilket kan leda till svårigheter för socialsekreterare (Socialstyrelsen, 

2005). När det handlar om att hjälpa människor med psykiska problem krävs psykosociala 

kunskaper och psykiatrisk kompetens. Denna kompetens finns hos psykiatrin, men psykiatrin 

har bristande kunskap om de sociala insatser som ofta krävs för denna grupp. För att bedriva 

kvalitativt stöd till personer med psykiska åkommor är det samverkan som kan ge den 

samlade kompetens som kan leda till kvalitativ vård/hjälp/stöd (ibid.). 

   För att bedriva framgångsrikt preventivt arbete för riskgrupperna beteendestörning, 

uppförandeproblem och skolsvårigheter handlar det om att lägga tonvikten på psykosociala 
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och miljömässiga faktorer. För detta krävs ett utvecklat samverkansarbete mellan bl.a. 

Socialtjänsten och BUP, även skolhälsovården är en viktig aktör i samverkan kring dessa 

riskgrupper. En viktig faktor gällande samverkan, som betonas, är vikten av kontinuitet i 

vården gällande dessa ungdomar. Dessa grupper är oftast inte speciellt intresserade av kontakt 

eller samarbete och har en tendens att avbryta eventuella insatser tidigt (Engqvist & Rydelius 

2006; Engqvist & Rydelius, 2007). 

  Samverkan underlättas om de inblandade aktörerna känner till och förstår varandras ansvars- 

och kompetensområden och om de har förståelse för varandras prioriteringar.  

  Det är dessutom viktigt att aktörerna har rimliga förväntningar på varandra. Samverkan ska 

inte ses som ett mål utan mer som ett medel för att kunna förbättra det egna arbetet och vara 

en tillgång för patienten/klienten. (Socialstyrelsen & Länsstyrelsen, 2004) 

4 Resultat 
Resultat presenteras utifrån enkätens fem delar, A-E. Procentsatserna som anges i denna 

resultatdel är avrundade till närmaste heltal för att underlätta läsningen.  

  Svarsfrekvensen i denna enkätundersökning är totalt 70 av 80 (87.5 %). Antal svar var från 

BUP 37 av 44 (84 %), ABU 23 av 26 (88 %) och AUV 10 av 10 (100 %). 

A. Uppgifter om Dig som svarar 

A-delen bestod av tre frågor där tabell 1 visar sammanlagd arbetslivserfarenhet inom yrket.  

Frågan angående arbetad tid på arbetsplatsen var felformulerad så den utgår. 
Tabell 1. Sammanlagd arbetslivserfarenhet inom yrket                 Tabell 2. Yrkeskategorier 

Yrkeserfarenhet BUP ABU AUV 

 0-10 år 22 % (8) 39 % (9) 100 % (10) 

 11-20 år 11 % (4) 35 % (8) (0) 

 21- år 68 % (25) 26 % (6) (0) 

 Totalt 100 % (37) 100 % (23) 100 % (10) 

Ej svarat (0) (0) (0) 

 (Antalet procent av besvararna hos varje aktör.           
Frekvens inom parentes.) 
 

 
 
 
BUP har yrkesmässigt mer erfaren personal än vad ABU och AUV har. På ABU är det 61 % 

som har mer än tio års yrkeserfarenhet, vad som kan klassas som erfaren personal är svårt att 

avgöra här, men mer än tio år bör kunna betraktas som tillräckligt lång tid för att klassas som 

erfaren. På AUV har ingen mer än 10 års yrkeserfarenhet.  

Olika yrkeskategorier BUP ABU AUV 

Socialsekreterare 0 21 10 

Kurator/socionom 11 0 0 

Psykoterapeut 2 0 0 

Sjuksköterska 7 0 0 

Läkare 4 0 0 

Lärare 2 0 0 

Skötare 4 0 0 

Avdelningschef 0 1 0 

 

Psykolog 6 0 0 

Total 36 22 10 

Ej Svarat 1 1  
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  Socionomer är den största yrkeskategorin inom dessa tre aktörer och utgör 62 % av de 

tillfrågade. 

B. Om Socialtjänstens/BUP: s arbetsområde  

B-delen bestod av fem frågor som avsåg att undersöka besvararnas uppfattningar om den egna 

kunskapen och uppfattningen om arbetsplatsens samlade kunskap om de andras arbetsområde. 

  Fråga 1-4 hade i enkäten fyra svarsalternativ: Nej, ingen kunskap; Nej, för lite kunskap; Ja, 

en del kunskap; Ja, mycket kunskap.  

   En person svarade Nej, ingen kunskap på en av frågorna, resterande ansåg sig ha någon 

form av kunskap. Därav möjligheten att redovisa detta dikotomiserat, dvs. gruppera svaren i 

Ja eller Nej där Ja får stå för kunskap och Nej för otillräcklig kunskap. Den som uppgav ingen 

kunskap ingår i Nej-gruppen. 

   
1. Om besvararens uppfattning om den egna kunskapen var tillräcklig angående den 

andres ansvarsområde i stort gällande barn och unga. 
  BUP: 100 % Ja ABU: 91 % Ja,  AUV: 60 % Ja. 
 

2. Om besvararen ansåg den egna kunskapen om den andres ansvarsområde gällande 
barn och unga med beteendestörning och/eller som lider av psykisk ohälsa som 
tillräcklig. 

  BUP: 81 % Ja  ABU: 87 % Ja  AUV: 50 % Ja. 
 

3. Berörde om besvararen visste vem eller vilka denne kan vända sig till med funderingar 
kring eventuell samverkan. 

   BUP: 95 % Ja  ABU: 91 % Ja  AUV: 60 % Ja. 
 

4. Tog upp om besvararen fått internutbildning gällande den andre aktörens arbete. 
  BUP: 86 %   ABU: 14 %   AUV: 10 %. 
 
Fråga 5 var en Ja- eller Nej- fråga 
 

5. Avsåg uppfattningen bland behandlare och utredare gällande den egna arbetsplatsens 
kunskap om den andres arbetsområde. 

 
Tabell 3. Uppfattar besvararna kunskapen på sin arbetsplats om den  
andres arbetsområde som tillräcklig. 

Anser du att den sammantagna 
kunskapen på din arbetsplats 
om den andres arbetsområde kan 
uppfattas som tillräcklig. 

BUP ABU AUV 

 Ja 56 % (20) 59 % (13) 20 % (2) 

 Nej 44 % (16) 41 %  (9) 80 % (8) 

 Totalt 100 % (36) 100 % (22) 100 % (10) 

Ej svarat (1) (1) (0) 

(Antalet procent av besvararna hos varje aktör. Frekvens inom parentes.) 
 

De flesta på BUP och ABU anser sig ha kunskap om den andres område medan AUV 

uppskattar den egna och arbetsplatsens kunskap lägre. BUP och ABU rankar högt angående 
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frågorna om den egna kunskapen, medan runt 41-44 % anser att den sammantagna kunskapen 

på arbetsplatsen inte anses vara tillräcklig. 

   Socialtjänsten får inte internutbildning om psykiatri i samma utsträckning som BUP får 

utbildning om Socialtjänsten. 

C. Samverkansfrågor till BUP, ABU och AUV  

Fråga 1 

På frågan hur ofta dessa aktörer samverkar med varandra uppger 81 % av de tillfrågade på 

BUP att de årligen samverkar i ett eller fler ärenden per år med ABU/AUV.  En person från 

BUP svarade inte på frågan angående samverkan med AUV. 

   Vid ABU svarar 65 % att de samverkar årligen med BUP i ett ärende eller fler.  

   Vid AUV uppger 60 % att de samverkar årligen i ett eller fler ärenden med BUP.  

Det är en person som uppger att den aldrig samverkat med den andre aktören. Det tycks som 

att en majoritet av behandlarna och utredarna anser att de samverkar årligen med varandra. 

Här är det viktigt att påpeka eventuella minnesfel som kan uppstå när den tillfrågade ombedes 

att minnas så pass långt tillbaka i tiden. Dock ger dessa svar en ledning om att utredarna och 

behandlarna uppfattar att de samverkar. 

  Från AUV uppger en utredare i egentext på enkäten att AUV ofta samverkar med 

Ungdomspsykiatrisk mottagning (UPM) som inte omfattades av enkäten.  

Fråga 2 

På frågan om vilka samverkansgrupper/konsultationsgrupper besvararen var med i och där 

den andre aktören var minst en av medaktörerna, framkom det att det inom Östersunds 

kommun finns det tre sådana grupper:  

• Förstärkt familjehemsvård med personal från BUP (två personer), ABU (två 

personer), AUV1, Barnhabiliteringen, Resursskolan, Elevhälsan, 

Ungdomspsykiatrisk mottagning (UPM) och Beroendecentrum som träffas en gång i 

månaden.  

• Samrådsgruppen för stöd i handläggning av ärenden som rör barnmisshandel och 

sexuellt övergrepp mot barn och ungdomar har representanter från BUP, ABU, 

AUV, polismyndigheten, barnmedicinska mottagningen och Länsstyrelsen i 

Jämtlands län och har funnits sedan 1990. Gruppen träffas regelbundet, en gång per 

månad. Hela gruppen, eller delar av den, kan vid behov sammankallas med kort 

varsel.  
                                                
1 Personen från AUV som går på samverkansträffar är gruppledaren och denne kunde inte delta i denna 
undersökning. 
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• Samverkansgrupp med personal från BUP (en person), ABU (en person), oklart om 

AUV ingår i denna grupp eftersom svar saknas från gruppledaren, och skolan. De 

träffas någon gång per år. Framgår inte vad denna grupp samverkar om.  

Inom Östersund kommun finns det tre samverkansgrupper/konsultationsgrupper där både 

Socialtjänst och BUP ingår. Från BUP och ABU är det fyra personer från varje arbetsplats 

som är med i någon av dessa grupper och det tycks vara begränsat till dessa personer.  

  Det tycks inte finnas något strukturerat forum inom Östersunds kommun där enbart 

Socialtjänst och BUP träffas för konsultation i ärenden. Detta sker mellan BUP och andra 

Socialtjänster i Jämtlands län. 

Fråga 3 

Hur upplevde de enskilda behandlarna och utredarna att den befintliga samverkan fungerar? 

Svaren till varje påstående graderas från 1 till 10 där 10 betyder att samverkan fungerar 

mycket bra och 1 betyder att samverkan inte alls fungerar.  

 
Tabell 4. Hur anser besvararna att samverkan fungerar. 

Hur anser du att samverkan fungerar? BUP ABU AUV 

 
Svarat 

 
36 

 
23 

 
9 

Ej svarat 1  1 

Percentiler                                 P   25 5,00 5,00 3,50 

P   50 7,00 5,00 4,00 

P   75 7,00 7,00 6,50 

(Svaren presenteras i percentiler där medianen är P 50. ) 
 

BUP tycks generellt vara nöjdare med hur samverkan fungerar än ABU/AUV. AUV visar 

tendenser på att vara mer missnöjd än ABU.  

Fråga 4  

På frågan om besvararen anser att det finns grupper av barn och unga som det är särskilt 

angeläget att samverka kring svarade:  

• BUP:  92 % Ja,  8 % Nej. 
• ABU:  91 % Ja,  9 % Nej. 
• AUV:100 % Ja.   0% Nej 

Två från BUP, en från ABU och en från AUV svarade inte. 

  De som svarade Ja ombads att nämna vilka eventuella grupper de avsåg. Svaren har 

grupperats av författarna i meningsenheter och kondenserade meningsenheter som därefter 

förts in i teman som gick att uttyda ur svaren. Varje besvarare kan alltså ha angett flera olika 

kondenserade meningsenheter. 
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Tabell 5. Vad besvararen ville tillföra den öppna frågan angående vilka grupper av barn och unga 
 som de anser det är särskilt angeläget  att samverka kring.  

Sociala förhållanden Totalt BUP ABU AUV 

Barn som far illa 16 13 3 0 

Brist i omvårdnad 13 11 2 0 

Multiproblemfamiljer 12 6 5 1 

Dålig miljö 3 1 1 1 
Flyktingbarn 2 1 0 1 

Familjehems placerade 2 1 1 0 
Varit länge ”i svängen” 1 0 1 0 

Totalt 49 33 13 3 
Problembeteenden Totalt BUP ABU AUV 

Allmänna riskbeteenden 22 12 7 3 
Skolsvårigheter 9 6 3 0 

Missbruk 8 7 0 1 
Kriminalitet 2 2 0 0 

Mobbing 1 1 0 0 
Totalt 42 28 10 4 

Psykiatriska problem Totalt BUP ABU AUV 
Övergreppsutsatta 10 7 1 2 

Psykiatrisk diagnos hos barn el. 
familj 

10 2 5 3 

Hemmasittare 5 1 4 0 
Psykiska funktionshinder 2 2 0 0 

Totalt 27 12 10 5 
(Tabellen består av teman och kondenserade meningsenheter. Redovisas i frekvens per meningsenhet.) 

 

Så gott som samtliga på BUP och ABU/AUV anser att det finns grupper som det är särskilt 

viktigt att samverka kring. Vilka dessa grupper är skiljer sig åt på vissa punkter och är lika på 

andra. Grovt går det att säga att ABU/AUV ofta tycks nämna en begränsad problematik 

rörande grupper de vill samverka kring, oftast med någon form av psykisk åkomma som t.ex. 

depression, självskadebeteende, hemmasittare m.m. BUP tycks nämna en vidare definition 

som grund till samverkan än Socialtjänsten, ofta med sociala inslag som t.ex. brist i 

omvårdnad. Ett stort antal från BUP tar upp ”barn som far illa” och social problematik som 

grupper där samverkan anses behövas. Flera på BUP anser att missbruk är något de vill 

samverka kring, medan ingen inom ABU och en på AUV nämner denna grupp.     

  En tydlig skillnad är synen på samverkan kring övergreppsutsatta barn dvs. de som har 

utsatts för sexuella övergrepp och/eller fysiska/psykiska övergrepp. På BUP är det sju, medan 

det är en på ABU och två hos AUV som nämner denna grupp. 

  En grupp som ABU lyfter fram är gruppen hemmasittare som flera vill samverka kring. En 

på BUP nämner denna grupp. Om det beror på att BUP benämner denna grupp med 

psykiatriska diagnoser går inte att uttyda ur svaren. 

  Gemensamma nämnare är multiproblemfamiljer, allmänna riskbeteenden och 

skolsvårigheter. Dessa grupper är svåranalyserade eftersom de kan inrymma flera olika 

problem. Dock går det att uttyda att både BUP och ABU/AUV visar tendenser på att vilja ha 

samverkan kring ärenden där det både finns sociala och psykiatriska svårigheter samt 

problembeteenden. 
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Fråga 5  

Frågan bestod av 11 påståenden där den tillfrågade skulle ta ställning till om dessa kan utgöra 

hinder för samverkan. Svaren till varje påstående graderades från 1 till 10 där 10 var en stor 

orsak till att samverkan försvåras. Sista påståendet var en öppen fråga gällande annat som kan 

försvåra.  

 Tabell 6. Vad besvararna anser kan försvåra samverkan mellan arbetsplatserna.   

BUP: s svar gällande 
vad som kan försvåra 
samverkan. 

Fråga: A 
Svårt att få till 
ett möte med 
ABU/AUV 

Fråga: B 
Tidsbrist p.g.a. 
den egna 
arbetsbördan 

Fråga: C 
ABU/AUV 
sekretess 

Fråga: D 
Den egna 
sekretessen 

Fråga: E 
Klienten/ 
patienten säger 
nej 

Fråga: F 
Ingen personlig 
kontakt hos 
ABU/AUV 

 Svar 35 36 36 36 36 35 
 Ej svarat 2 1 1 1 1 2 
Percentiler:           P   25 3,00 3,00 1,25 1,25 2,00 2,00 
                              P  50 6,00 5,00 2,00 3,00 3,00 4,00 
                              P  75 8,00 7,75 3,00 4,00 6,00 6,00 

(Svaren presenters i percentiler där medianen är P 50.) 
 

Fråga 5 A: Spridda svar. BUP tycks uppleva det svårare att få till ett möte med ABU/AUV 

än vice versa.  

Fråga 5 B: Både ABU och AUV visar tydligt uppfattningen att den egna arbetsbördan 

upplevs som försvårande gällande samverkan. 

Fråga 5 C, D: Varken BUP eller ABU/AUV tycks uppleva sekretessen som ett stort hinder 

när det kommer till att samverka med varandra. Det kan bero på att den enskilde 

klienten/patienten kan häva den egna sekretessen och detta utgör då inget hinder vid 

samverkan. (SFS 1980:100; Kap 14: 4§) 

Fråga 5 E: Både hos BUP och ABU verkar de flesta anse att klientens Nej inte är något som i 

större utsträckning försvårar samverkan. AUV: svar är mer spridda. 

ABU:s svar gällande vad 
som kan försvåra 
samverkan. 

Fråga: A 
Svårt att få till 
ett möte med 
BUP 

Fråga: B 
Tidsbrist p.g.a. 
den egna 
arbetsbördan 

Fråga: C 
BUP:s sekretess 

Fråga: D 
Den egna 
sekretessen 

Fråga: E 
Klienten/ 
patienten säger 
nej 

Fråga: F 
Ingen personlig 
kontakt hos BUP 

    Svar             21 22 21 22 21 19 
     Ej svarat 2 1 2 1 2 4 
Percentiler               P 25 3,50 4,00 1,00 1,00 2,50 1,00 

                    P 50 5,00 8,00 3,00 2,00 4,00 3,00 
                     P 75 7,00 8,00 4,00 3,25 5,00 4,00 

AUV:s svar gällande 
vad som kan försvåra 
samverkan. 

Fråga: A 
Svårt att få till 
ett möte med 
BUP 

Fråga: B 
Tidsbrist p.g.a. 
den egna 
arbetsbördan 

Fråga: C 
BUP:s sekretess 

Fråga: D 
Den egna 
sekretessen 

Fråga: E 
Klienten/ 
patienten säger 
nej 

Fråga: F 
Ingen personlig 
kontakt hos BUP 

    Svar 9 10 10 10 10 9 
     Ej svarat 1 0 0 0 0 1 
Percentiler           P     25 4,50 6,75 1,00 3,25 2,75 4,00 
                             P    50 5,00 8,00 4,00 5,00 5,50 7,00 
                             P    75 7,50 9,25 5,00 6,25 8,50 8,00 
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Fråga 5 F: Varken BUP eller ABU tycks ha uppfattningen att avsaknad av personlig kontakt 

på respektive ställe är något större hinder gällande samverkan, medan det på AUV är en 

majoritet som tycker det försvårar. 

Tabell 7. Vad besvararna anser kan försvåra samverkan mellan arbetsplatserna.   

(Svaren presenteras i percentiler där medianen är P 50.) 
  

Fråga 5 G: Varken BUP eller ABU tycks anse att osäkerhet om den andres arbetsområde kan 

utgöra ett hinder. Det beror på att den egna kunskapen om den andre är hög, som 

framkommer i fråga B1 och B2, eller så spelar osäkerheten inte någon roll, men det framgår 

inte av svaren. AUV rankar detta något högre som en svårighet. 

Fråga 5 H: ABU/AUV tycks uppleva skilda kulturer som mer förhindrande än BUP, men 

uppfattningen tycks vara splittrad inom avdelningarna.  

Fråga 5 I, J: BUP uppvisar att låg kontinuitet hos ABU/AUV påverkar samverkan negativt. 

Hos BUP och ABU anser de flesta att hög personalomsättning i den egna organisationen inte 

försvårar samverkan. Om det beror på att dessa inte har någon hög personalomsättning 

framgår ej. Svaren från AUV visar en samstämmighet gällande att hög personalomsättning i 

den egna organisationen anses försvåra samverkan. 

Fråga 5 K är en öppen fråga där besvararen själv kan fylla i annat som kan försvåra 

samverkan. Från BUP var det tio (29 %) av besvararen som hade synpunkter, ABU sju (30 %) 

och AUV vad det två (20 %) som skrev i denna öppna fråga. 

BUP: s svar gällande vad 
som kan försvåra 
samverkan. 

Fråga: G 
Osäker på vad 
ABU/AUV kan 
göra 

Fråga: H 
Skilda kulturer inom 
de olika 
organisationerna 

Fråga: I 
Låg kontinuitet i 
personalgruppen hos 
ABU/AUV 

Fråga: J 
Låg kontinuitet i 
den egna 
verksamheten 

Fråga: K 
Annat som kan 
försvåra 

   Svar 36 36 36 36 18  
   Ej svarat 1 1 1 1 19 

Percentiler                   P  25 1,00 3,00 3,00 1,00 1,00 
                                     P 50 3,00 5,00 6,00 2,00 4,50 
                                     P 75 4,00 6,75 7,00 3,00 8,50 

ABU :s svar gällande vad 
som kan försvåra 
samverkan. 

Fråga: G 
Osäker på vad BUP 
kan göra 

Fråga: H 
Skilda kulturer inom 
de olika 
organisationerna 

Fråga: I 
Låg kontinuitet i 
personalgruppen hos 
BUP 

Fråga: J 
Låg kontinuitet i 
den egna 
verksamheten 

Fråga: K 
Annat som kan 
försvåra 

   Svar 21 21 20 21 10  
   Ej svarat 2 2 3 2 13 

Percentiler                   P  25 1,00 3,00 1,00 1,00 2,75 
                                     P 50 3,00 6,00 2,50 3,00 6,00 
                                      P75 5,00 7,00 3,75 4,50 9,25 

AUV: s svar gällande vad 
som kan försvåra 
samverkan. 

Fråga: G 
Osäker på vad BUP 
kan göra 

Fråga: H 
Skilda kulturer inom 
de olika 
organisationerna 

Fråga: I 
Låg kontinuitet i 
personalgruppen hos 
BUP 

Fråga: J 
Låg kontinuitet i 
den egna 
verksamheten 

Fråga: K 
Annat som kan 
försvåra 

   Svar 10 10 8 9 3  
   Ej svarat 0 0 2 1 7 

Percentiler                   P  25 2,75 2,75 1,25 6,50 1,00 
                                    P  50 5,00 6,00 2,50 7,00 7,00 
                                    P  75 6,50 8,00 4,00 8,00 8,00 
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 Svaren har grupperats av författarna i meningsenheter utifrån synpunkter som gick att uttyda 

ur svaren. Varje besvarare kan ha angett flera meningsenheter. 

 
Tabell 8. Vad besvararna anser försvårar samverkan. 

Synpunkter, vad som kan försvåra samverkan Totalt BUP ABU AUV 

Vem gör vad? 5 2 2 1 

Orealistiska förväntningar 3 2 0 1 

Bristande kunskap 1 0 1 0 

Litet personalantal 1 0 0 1 

Patient/familj kan motarbeta syftet 2 1 1 0 

Inget forum för officiella träffar 1 1 0 0 

Brist på inläggningsmöjligheter på BUP 1 0 1 0 

Utredning på SOC lika med avvaktan på BUP 1 0 1 0 

Kulturskillnader mellan organisationerna 2 0 2 0 

Långa handläggningstider inom SOC 1 1 0 0 

Antal ärenden på bägge ställen 1 1 0 0 

Bristande motivation/tillit/ansvarstagande i familjen 1 1 0 0 

Frågor som är svåra att fånga upp för BUP och SOC 1 1 0 0 

(Tabellen består av  meningsenheter. Redovisas i frekvens per meningsenhet.) 

 

Fråga K: Flera av besvararna ser oklarheter gällande vem som ska göra vad i ett 

samverkansärende som försvårande i samverkan. Annat som flera besvarare nämner är 

orealistiska förväntningar på den andre. 

  Det är möjligt att ur de öppna svaren ovan sammanfatta dessa med att kunskapsbrister är 

faktorer som påverkar samverkan negativt. ”Vem gör vad” kan vara en påpekan om att 

ansvarsfördelning i samverkansärenden mellan BUP och ABU/AUV är oklar/otydlig. 
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Fråga 6  

Frågan bestod av tio påståenden där den tillfrågade skulle ge sin åsikt gällande om dessa kan 

förenkla samverkan med den andre aktören. Svaren till varje påstående graderades från 1 till 

10 där 10 betydde att samverkan förenklas. Sista påståendet var en öppen fråga gällande annat 

som kan förenkla. 

  Tabell 9. Vad besvararna anser kan förenkla samverkan mellan arbetsplatserna.  

BUP: s svar gällande 
vad som kan förenkla 
samverkan. 

Fråga: A 
Regelbundna 
träffar för 
konsultation 

Fråga: B 
Att arbeta med 
samma 
kommundel 

Fråga: C 
Tydliga 
styrdokument 
gällande 
huvudansvar vid 
samverkan 

Fråga: D 
Tydliga 
styrdokument när 
samverkan bör ske 

Fråga: E 
Lagstiftat krav 
gällande 
samverkan kring 
vissa riskgrupper 

   Svar 35 37 37 37 36  
   Ej svarat 2 0 0 0 1 

Percentiler              P  25 7,00 8,00 6,50 5,00 4,00 
                                P  50 8,00 9,00 8,00 8,00 7,00 
                               P   75 9,00 10,00 10,00 9,00 9,75 

 

ABU: s svar gällande 
vad som kan förenkla 
samverkan. 

Fråga: A 
Regelbundna 
träffar för 
konsultation 

Fråga: B 
Att arbeta med 
samma 
kommundel 

Fråga: C 
Tydliga 
styrdokument 
gällande 
huvudansvar vid 
samverkan 

Fråga: D 
Tydliga 
styrdokument när 
samverkan bör ske 

Fråga: E 
Lagstiftat krav 
gällande 
samverkan kring 
vissa riskgrupper 

Svar 23 23 23 23 23  
Ej svarat 0 0 0 0 0 

Percentiler               P  25 7,00 3,00 4,00 4,00 3,00 
                                P  50 7,00 6,00 8,00 8,00 7,00 
                               P   75 8,00 7,00 9,00 10,00 8,00 

  

AUV: s svar gällande 
vad som kan förenkla 
samverkan. 

Fråga: A 
Regelbundna 
träffar för 
konsultation 

Fråga: B 
Att arbeta med 
samma 
kommundel 

Fråga: C 
Tydliga 
styrdokument 
gällande 
huvudansvar vid 
samverkan 

Fråga: D 
Tydliga 
styrdokument när 
samverkan bör ske 

Fråga: E 
Lagstiftat krav 
gällande 
samverkan kring 
vissa riskgrupper 

   Svar 10 9 10 10 10  
   Ej svarat 0 1 0 0 0 

Percentiler              P   25 5,75 1,50 5,75 5,50 3,75 
                                P  50 8,00 4,00 7,50 7,50 6,00 
                               P   75 8,50 7,50 10,00 10,00 8,50 

(Svaren presenteras i percentiler där medianen är P 50.)  
 

Fråga 6 A: Det tycks som att samtliga aktörer anser att regelbunden konsultation skulle 

underlätta samverkan.  

Fråga 6 B: En klar majoritet av BUP:s personal tycks anse att om samma personal från dessa 

arbetsplatser arbetade inom samma kommundel skulle samverkan förenklas. ABU/AUV 

rankar lägre siffror och visar större spridning i svaren om ifall att arbeta i samma kommundel 

skulle underlätta samverkan.  

Fråga 6 C, D: En klar majoritet från BUP, ABU och AUV uppger att tydliga styrdokument 

gällande huvudansvar och gällande när samverkan ska ske skulle förenkla samverkan. 
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Fråga 6 E: BUP visar höga siffror gällande att lagstiftning skulle förenkla samverkan medan 

ABU/AUV uppvisat något lägre siffror. 
Tabell 10. Vad besvararna anser kan förenkla samverkan mellan arbetsplatserna.   

BUP: s svar gällande vad 
som kan förenkla 
samverkan. 

Fråga: F 
Obligatorisk 
uppföljning efter 
samverkan 

Fråga: G 
Hög kontinuitet i 
personalgruppen 
hos ABU/AUV 

Fråga: H 
Hög kontinuitet i 
den egna 
personalgruppen 

Fråga: I 
Bättre kunskap 
om varandras 
arbete 

Fråga: J 
Annat som kan 
förenkla 
samverkan 

   Svar 37 37 37 37 13  
   Ej svarat 0 0 0 0 24 

Percentiler              P   25 5,50 7,00 7,00 7,00 1,00 
                               P   50 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
                               P   75 9,50 10,00 10,00 9,50 9,50 

  

ABU: s svar gällande 
vad som kan förenkla 
samverkan. 

Fråga: F 
Obligatorisk 
uppföljning efter 
samverkan 

Fråga: G 
Hög kontinuitet i 
personalgruppen 
hos BUP 

Fråga: H 
Hög kontinuitet i 
den egna 
personalgruppen 

Fråga: I 
Bättre kunskap 
om varandras 
arbete 

Fråga: J 
Annat som kan 
förenkla 
samverkan 

   Svar 23 23 23 23 4  
   Ej svarat 0 0 0 0 19 

Percentiler              P   25 5,00 3,00 3,00 7,00 2,00 
                               P   50 8,00 4,00 6,00 9,00 6,50 
                               P   75 10,00 8,00 8,00 10,00 9,50 

 

AUV: s svar gällande 
vad som kan förenkla 
samverkan. 

Fråga: F 
Obligatorisk 
uppföljning efter 
samverkan 

Fråga: G 
Hög kontinuitet i 
personalgruppen 
hos BUP 

Fråga: H 
Hög kontinuitet i 
den egna 
personalgruppen 

Fråga: I 
Bättre kunskap 
om varandras 
arbete 

Fråga: J 
Annat som kan 
förenkla 
samverkan 

   Svar 10 10 10 10 3  
   Ej svarat 0 0 0 0 7 

Percentiler            P    25 5,00 4,75 5,00 7,75 1,00 
                             P    50 7,50 6,00 7,50 9,00 1,00 
                            P     75 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

(Svaren presenteras i percentiler där medianen är P 50.)  

 

Fråga 6 F: Det tycks som att samtliga aktörer sätter uppföljning i de ärenden där samverkan 

sker som något positivt vilket gynnar samverkan överlag. 

Fråga 6 G, H: BUP värderar kontinuitet högt medan ABU rankar mer spritt om det skulle 

förenkla. AUV rankar högt att hög kontinuitet i den egna personalgruppen är en förenklande 

faktor. 

Fråga 6 I: Samtliga aktörer svarar tydligt att kunskap om den andres område är något som 

klart förenklar samverkan. 

Fråga 6 J är en öppen fråga där besvararen själv kan fylla annat som kan förenkla samverkan. 

Från BUP var det 10 besvarare (29 %) som hade synpunkter, ABU fyra besvarare (13 %) och 

AUV vad det en besvarare (10 %) som fyllde i.  

  Svaren har grupperats av författarna i meningsenheter utifrån synpunkter som gick att uttyda 

ur svaren. Varje besvarare kan ha angett flera meningsenheter. 
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Tabell 11. Öppen fråga där besvararen själv kan fylla annat som kan  
förenkla samverkan. 

Synpunkter, vad som kan förenkla samverkan Totalt BUP ABU AUV 

Gemensamma möten 3 2 0 1 

Bättre tillgänglighet 3 2 1 0 

Personliga kontakter 2 0 1 1 

Mer resurser 1 0 0 1 

Introduktion av nyanställda 1 0 1 0 

Uppmuntran på alla nivåer 1 1 0 0 

Skriftliga avtal 1 1 0 0 

Kontrollerande organ och chefer 1 1 0 0 

Begränsad personalomsättning 1 1 0 0 

Gräddfil för telefonkontakter 1 1 0 0 

Genomgång av antal omhändertagna barn samt kostnader 1 1 0 0 

Värdering av vikt av ärende och fördel med samverkan 1 1 0 0 

Ett gemensamt barnens hus 1 1 0 0 

(Tabellen består av  meningsenheter. Redovisas i frekvens per meningsenhet.) 

 
Fråga 6 J: Det som flera tar upp är att samverkan förenklas om aktörerna har kontakt. 

Gemensamma möten, personlig kontakt och tillgänglighet nämns. Annat som går att uttyda är 

direktiv och struktur. Det är mest personal från BUP som har tyckt till här och skrivit mest. 

Fråga 7  

Besvararen ombads svara Ja, Nej eller Vet Ej på fem frågor, A- E, om det finns tydliga 

skriftliga och/eller muntliga direktiv på arbetsplatsen gällande samverkan med den andre 

aktören. 

A) Vilka ärenden som det bör samverkas kring 
BUP: 22 % Ja  56 % Nej 22 % Vet Ej 
ABU: 13 % Ja 74 % Nej 13 % Vet Ej 
AUV:              0 % Ja 90 % Nej 10 % Vet Ej 
 
B) Vem som har huvudansvar i ett samverkansärende 
BUP:  14 % Ja 67 % Nej 19 % Vet Ej 
ABU:  26 % Ja 70 % Nej   4 % Vet Ej 
AUV:  20 % Ja 60 % Nej 20 % Vet Ej 
 
C) När kontakt ska tas för samverkan 
BUP:  36 % Ja 47 % Nej 17 % Vet Ej 
ABU:  30 % Ja 61 % Nej   9 % Vet Ej 
AUV:  10 % Ja 80 % Nej 10 % Vet Ej 
 
D) Hur gemensam samverkansplan ska se ut 
BUP:   3 % Ja  80 % Nej 17 % Vet Ej 
ABU:     0 % Ja  91 % Nej   9 % Vet Ej 
AUV:       0 % Ja  80 % Nej 20 % Vet Ej 
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E) Att uppföljning bör ske efter avslutat ärende 
BUP:                0 % Ja 78 % Nej 22 % Vet Ej 
ABU:    4 % Ja 79 % Nej 17 % Vet Ej 
AUV:  10 % Ja 80 % Nej 10 % Vet Ej 
 
    En person från BUP svarade inte på någon av dessa fem frågor. 
 
Svaren på A-E från BUP och ABU/AUV visar tydligt att personalen har olika 

uppfattningar/kunskap om vilka skriftliga/muntliga direktiv som finns, vad som saknas och att 

vissa inte vet vad som gäller i den egna organisationen. Majoritetssvaren ligger dock överlag 

på Nej.  

D. Att nå framgångsrik samverkan  

D-delen bestod av åtta påståenden som utgick ifrån tidigare forskning gällande olika förslag 

på hur lyckad samverkan mellan Socialtjänsten och BUP kan nås. Besvararen ombads att 

svara Håller huvudsakligen inte med eller Håller huvudsakligen med på de åtta påståendena.  

  Från BUP saknas ett svar på fråga 2, sex svar på fråga 3 respektive 4 och två svar på fråga 5. 

1) Tidiga insatser för vissa riskgrupper har visat sig ha stark positiv inverkan för att förhindra 

att problematiken försvåras. 

BUP: 3 % Håller huvudsakligen inte med    97 % Håller huvudsakligen med 
ABU:  0 % Håller huvudsakligen inte med  100 % Håller huvudsakligen med 
AUV:  0 % Håller huvudsakligen inte med  100 % Håller huvudsakligen med 
 
2) Psykisk ohälsa har ökat bland barn och unga.  

BUP:  0 % Håller huvudsakligen inte med  100 % Håller huvudsakligen med 
ABU:   0 % Håller huvudsakligen inte med  100 % Håller huvudsakligen med 
AUV:   0 % Håller huvudsakligen inte med  100 % Håller huvudsakligen med 
 
3) Olikheter mellan organisationerna underlättar samverkan. 

BUP:  71 % Håller huvudsakligen inte med  29 % Håller huvudsakligen med 
ABU:   83 % Håller huvudsakligen inte med  17 % Håller huvudsakligen med 
AUV:   90 % Håller huvudsakligen inte med  10 % Håller huvudsakligen med 
 
4) Olikheter mellan organisationerna försvårar samverkan. 

BUP: 26 % Håller huvudsakligen inte med  74 % Håller huvudsakligen med 
ABU:  17 % Håller huvudsakligen inte med  83 % Håller huvudsakligen med 
AUV:  20 % Håller huvudsakligen inte med  80 % Håller huvudsakligen med 
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5) Det finns tankar på att lagstifta både i Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen 

gällande samverkan. Lagstiftning skulle förbättra samverkan. 

BUP:  11 % Håller huvudsakligen inte med  89 % Håller huvudsakligen med 
ABU:   17 % Håller huvudsakligen inte med  83 % Håller huvudsakligen med 
AUV:   30 % Håller huvudsakligen inte med  70 % Håller huvudsakligen med 
 
6) Samverkan mellan Socialtjänsten och Barn- och ungdomspsykiatrin sker men hänger på 
enskilda personer i respektive organisation. 
BUP:  11 % Håller huvudsakligen inte med  89 % Håller huvudsakligen med 
ABU:   17 % Håller huvudsakligen inte med  83 % Håller huvudsakligen med 
AUV:   10 % Håller huvudsakligen inte med  90 % Håller huvudsakligen med 
 
7) Samverkan kan förenklas om den är mer strukturerad. 

BUP:    3 % Håller huvudsakligen inte med    97 % Håller huvudsakligen med 
ABU:   13 % Håller huvudsakligen inte med    87 % Håller huvudsakligen med 
AUV:     0 % Håller huvudsakligen inte med  100 % Håller huvudsakligen med 
 
8) För mycket struktur kan skapa hinder i samverkan. 

BUP:  43 % Håller huvudsakligen inte med  57 % Håller huvudsakligen med 
ABU:   65 % Håller huvudsakligen inte med  35 % Håller huvudsakligen med 
AUV:   70 % Håller huvudsakligen inte med  30 % Håller huvudsakligen med 
 

Det är stor samstämmighet i svaren mellan BUP, ABU och AUV likväl som inom varje 

organisation. Tidiga insatser för vissa grupper anses vara av stor vikt för att bromsa den 

negativa utvecklingen för patienten/klienten. Samtliga besvarare anser att psykisk ohälsa 

bland barn och unga har ökat. Olikheter mellan organisationerna ses mer som ett hinder än 

som något positivt. Lagstiftning är något som majoriteten håller med om att det kan förbättra 

samverkan. De flesta anser att samverkan sker men att den hänger på enskilda behandlare och 

utredare. En majoritet anser att struktur förenklar samverkan. Den sista frågan i D-delen är 

den fråga där det tydligast finns en skillnad mellan ABU/AUV och BUP. En hel del på BUP 

anser att för mycket struktur kan försvåra samverkan. Men även en del hos ABU och AUV 

anser detta. 

E. Övrigt 

Sista frågan var en öppen fråga där besvararen kunde fylla i övriga synpunkter gällande 

samverkan. 

Från BUP var det tio besvarare (29 %) som hade synpunkter, från ABU fyra besvarare (17 %) 

och från AUV vad det tre besvarare (30 %) som fyllde i denna sista fråga. 

  Svaren har grupperats av författarna i meningsenheter utifrån synpunkter som gick att uttyda 

ur svaren. Varje besvarare kan ha angett flera meningsenheter. 
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Tabell 12. Visar vad besvararen vill tillföra i övrigt kring samverkan.  

Övriga synpunkter gällande samverkan Totalt BUP ABU AUV 

Barnets bästa i centrum är en bra struktur 2 1 0 1 

Strukturer behövs men får inte bli självändamål 2 2 0 0 

Tydlighet i ansvarsfördelningen ger en bra vård 2 2 0 0 

Kommunikation och öppen dialog främjar samverkan 1 1 0 0 

Samverkan kräver mycket om det ska ske på en intensiv nivå 1 1 0 0 

Samverkan främjas via tillgänglighet 1 1 0 0 

Personlig kännedom är viktig 1 0 1 0 

Tidsbrist hindrar samverkan 1 0 1 0 

Oklart om samverkan ska vara institutionell eller individuell 1 0 1 0 

Fler mötestillfällen behövs för kommunikation. 1 0 1 0 

Det är skillnad på samarbete och samverkan 1 1 0 0 

Det behövs mer samverkan vid placering av ungdomar 1 0 0 1 
Strukturarbete bör ”komma nerifrån” 1 1 0 0 
(Tabellen består av meningsenheter. Redovisas i frekvens per meningsenhet.) 

 

Det som går att utläsa av denna sista och öppna fråga är att det som behandlare och utredare 

efterfrågar är struktur, direktiv, tydlighet, tillgänglighet och kommunikation.   

5 Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att få behandlares och utredares synpunkter på samverkan 

mellan BUP och ABU/AUV i Östersund. 

  I enkätsvaren framgår det att samverkan sker mellan BUP och ABU/AUV i Östersund. 

Denna samverkan sker oftast på initiativ av de enskilda behandlarna/utredarna. Svaren 

gällande samverkan i Östersund stämmer väl överens med det som kommer fram i 

Socialstyrelsen & Länsstyrelsens (2004) rapport, att samverkan mellan BUP och 

Socialtjänsten oftast sker på individnivå och är personbunden.  

  På frågan gällande hur den befintliga samverkan fungerar, graderat på en 10-gradig skala, 

uppger en majoritet på BUP mellan fem-sju. På ABU svarar de flesta runt fem-sex och på 

AUV svarar majoriteten mellan tre-fem. BUP tycks uppleva att samverkan fungerar något 

bättre än ABU/AUV. Det är svårt att säga vad skillnaden beror på. En tydlig skillnad mellan 

dessa tre aktörer är graden av yrkeserfarenhet. På BUP har 68 procent av personalen mer än 

20 års yrkeserfarenhet, medan det på ABU är 26 procent som har detta. På AUV har samtliga 

mindre än tio års yrkeserfarenhet. Att AUV är mer missnöjda kan bero på att personalen är 

betydligt mer oerfaren än BUP: s personal, vilket kan skapa ojämlikhet vid samverkan. 

   

Samtliga tillfrågade behandlare på BUP och utredare på ABU/AUV upplever att den psykiska 

ohälsan har ökat bland barn och unga. Över 90 procent av de tillfrågade anser att det finns 
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särskilda grupper av barn och ungdomar som det är särskilt angeläget för BUP och 

ABU/AUV att samverka kring. På den öppna frågan, vilka dessa grupper det skulle kunna 

vara, blev svaren spridda. Det som gick att tolka ur svaren var att BUP bl.a. tar upp grupper 

som ”barn som far illa”, och olika former av social problematik. ABU/AUV nämner mer 

psykiatriska tillstånd, självskadebeteenden, depressioner m.m.  

  En tydlig skillnad är att flera på BUP uppger missbruk som en samverkansgrupp medan 

ingen på ABU/AUV nämner denna grupp. Engqvist & Rydelius (2007) spekulerar om drog- 

och alkoholanvändning är bidragande orsaker till att barn och unga som är i kontakt med 

BUP, ofta hamnar i lägen där de även skulle behöva hjälp från Socialtjänsten. Socialtjänsten i 

Östersund har en missbruksenhet, kan det vara så att ABU/AUV tar sina ärenden dit? Likväl 

borde ABU/AUV träffa barn och unga som missbrukar och som lider av psykisk ohälsa där 

BUP:s psykiatriska kompetens kunde komma till nytta.  

  Flera på ABU nämner hemmasittare som en grupp att samverka kring. Denna grupp nämns 

endast av en på BUP. Hemmasittare är inte de som har skolsvårigheter eller som skolkar för 

att göra något annat, utan denna grupp kan vara utsatt för mobbing, ha sociala svårigheter och 

eventuellt lida av psykiatrisk åkomma t.ex. depression eller panikångest. Fler på ABU än på 

BUP tar upp denna grupp. Det kan bero på att man hos BUP ser till diagnosen medan ABU 

ser till den sociala situationen. Det kan även vara så att gruppen hemmasittare definieras mer 

som skolproblematik av behandlare på BUP. Ett förtydligande gällande denna grupp kan 

eventuellt förenkla samverkan. 

  På vissa punkter är BUP:s och ABU:s/AUV:s svar lika om vilka grupper de behöver 

samverka kring. Alla tre aktörer nämner här multiproblemfamiljer, allmänna riskbeteenden 

och skolsvårigheter.  

   I Socialstyrelsen & Länsstyrelsen (2004) konstateras det att mellan BUP och Socialtjänsten 

råder enighet kring samverkan gällande de mest utsatta barnen och ungdomarna t.ex. vid 

sexuella övergrepp, anorexi och självskadebeteende. Däremot kan samverkanssynen gällande 

andra grupper variera. Detta tycks även gälla i Östersund. En grupp där svaren skiljer sig 

överraskande åt, är övergreppsutsatta. Här är det endast en på ABU som nämner detta och sju 

från BUP. Barn och unga som blivit utsatta för sexuella övergrepp är en av de få grupper barn 

och unga som far illa där det finns samverkansgrupper på de flesta orter i Sverige och så även 

i Östersund. Att så få från ABU nämner övergrepp är anmärkningsvärt. 

  Det bör även påpekas att öppna frågor kan ge omfattande svar. ”Barn som far illa”, 

”multiproblemfamiljer” och ”allmänna riskbeteenden” är svåranalyserat eftersom det kan 

anses allmänt hållet. Besvararen har idéer vilka som kan komma ifråga, men denne kommer 
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inte på eller orkar inte skriva ned vilka grupper det kan röra sig om. Här skulle intervjuer ge 

betydligt bättre svar. 

  Det är logiskt att BUP och ABU/AUV nämner varandras expertområden som 

samverkansgrund för barn och unga där det är särskilt angeläget att samverka. För det är den 

andres expertis som borde efterfrågas. En annan aspekt är det som framkommer i 

Socialstyrelsen & Länsstyrelsens (2005) rapport, där framgår det att BUP allt mer arbetar med 

social problematik i sitt arbete medan Socialtjänsten allt mer tänker behandling och vård i sitt 

arbete. Det kan ge upphov till att dessa aktörer för större förståelse för varandras 

problemområden och därför efterfrågar varandras expertis. 

 

En majoritet graderar högt att samverkan förenklas om det finns tydlig struktur dvs. 

styrdokument när samverkan ska ske, direktiv gällande huvudmannaskap i 

samverkansärenden samt direktiv om hur och när uppföljning bör ske. Lagstiftning ger 

ytterligare struktur och de flesta anser att det skulle förenkla samverkan. Lagstiftning gällande 

samverkan tas upp i Statens offentliga utredningar (2006) och där presenteras hur en ny lag 

skulle kunna se ut som innefattade direktiv och styrdokument angående samverkan. Så som 

HsL är utformad idag framgår det att insatser ska samordnas vid behov (SFS, 1982:763, 2a§). 

Samverkan kan förenklas med en lagändring där det tydligt framgår hur och när samverkan 

ska ske, när en gemensam vårdplan ska upprättas, vem som har huvudmannaskap och när 

uppföljning ska ske. De flesta besvararna i denna studie tror att detta kan förenkla samverkan. 

Det är kanske denna struktur som tycks efterlysas både i tidigare forskning och i de svar som 

framgår i denna undersökning. Dock kan det finnas en svaghet i det förslag till eventuell lag 

som Statens offentliga utredningar (2006) presenterar. Där talas det om ”samverkan när det 

krävs” och då är det likväl en tolkning, inte helt olik den lagstiftning som gäller idag dvs. 

samordning vid behov. En sådan lag skulle kunna klargöra vad som gäller när väl samverkan 

har inletts och det saknas idag. Det kan bli en förbättring och förenkling. Men frågan blir: 

finns det en risk att kontakt inte tas om samverkansförfarandet blir för uppstyrt? Risken finns 

att den struktur som lagen skulle innebära eventuellt medför att samverkan upplevs bli 

tidskrävande för den enskilde behandlaren och utredaren.  Det skulle kunna få konsekvensen 

att samverkan via individuella kontakter fortsätter för att det skulle gå smidigare. Det skulle 

också kunna innebära minskad samverkan p.g.a. tidsbrist. Upplevd tidsbrist är något som 

speciellt ABU och AUV framhåller som försvårande faktorer gällande samverkan. 

  På frågor om det finns skriftliga eller muntliga direktiv gällande vilka ärenden, huvudansvar, 

när kontakt ska tas, gemensamma planer och uppföljning efter samverkan svarar en majoritet 
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Nej. Dock är det ett visst antal svar på alternativen Ja och Vet Ej kring dessa frågor. Det kan 

tolkas som att personalen inte är helt informerade/insatta i vilka direktiv gällande samverkan 

som finns på arbetsplatsen. Det tycks gälla för BUP likväl som för ABU/AUV. Eller så kan 

det vara så att det inte finns några direktiv på arbetsplatsen. Bättre intern information kanske 

kan vara en idé här.  

    På frågan om ”för mycket struktur kan skapa hinder i samverkan” svarar en knapp majoritet 

på BUP Ja, på ABU och AUV svarar en tredjedel Ja. Vad detta kan betyda är svårt att uttyda. 

Det kan vara så att om arbetet med människor är för strukturerat, dvs. för uppstyrt av regler 

och direktiv, kan det bli för lite utrymme för individuella lösningar, vilket kan vara behövligt i 

vissa situationer. Socialstyrelsen & Länsstyrelsen (2005) menar att om struktur skall 

underlätta samverkan måste direktiven vara förankrade på alla nivåer i verksamheten och 

ramarna måste vara tydliga. Flera personer framför just detta i de öppna frågorna, nämligen 

att direktiv måste vara förankrade genom hela organisationen och inte enbart komma från 

ledningens håll. Direktiven måste även vara tydliga gällande ansvarsfördelning vid 

samverkan. 

  Att direktiv och lagstiftning kan förenkla samverkan stämmer väl in på det som 

Socialstyrelsen & Länsstyrelsen (2004) framför, nämligen att samverkan kräver struktur. Om 

det stämmer kan behovet av samverkan förväntas öka från Socialtjänstens sida nu när 

Östersunds kommun har inlett sitt arbete efter den strukturerade BBIC-modellen.  

 

Det finns tre samverkansgrupper där både BUP och ABU och/eller AUV deltar.  

Socialstyrelsen & Länsstyrelsen (2005) konstaterar att det oftast finns få samverkans-/ 

konsultationsgrupper mellan BUP och Socialtjänsten, förutom en övergreppsgrupp som finns 

på de flesta orter i landet. I Östersund finns det tre grupper, men inget strukturerat forum där 

BUP och ABU/AUV kan träffas enskilt för konsultation. Detta finns däremot mellan BUP och 

övriga Socialtjänster inom Jämtlands län. 

  Enligt Statens offentliga utredningar (2006) är konsultation ett av de uppdrag BUP borde 

bedriva. Konsultation mellan BUP och ABU/AUV är något som samtliga ger högt på skalan i 

enkäten, en median på 7-8 att det skulle förenkla samverkan. Just konsultation mellan dessa 

aktörer var det som Socialtjänsten 1991 uppgav vara det som de flesta helst ville ha av BUP. 

Vid undersökningstillfället 1991 förekom inte någon konsultationsverksamhet mellan BUP 

och Socialtjänsten i Östersunds kommun (Engqvist, 1991). Om det mellan 1991 – 2008 har 

funnits någon konsultationsverksamhet har inte framkommit i denna undersökning. Men det 

är anmärkningsvärt att det inte finns idag eftersom efterfrågan har funnits och tycks finnas. 
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Det går även att utläsa ur svaren på de öppna frågorna där flera besvarare uppger att bättre 

tillgänglighet, kommunikation och gemensamma möten skulle underlätta samverkan. 

  På frågan om att arbeta i samma kommundel skulle förenkla samverkan, svarar BUP:s 

personal högt på den 10-gradiga skalan. ABU:s svar är fördelade över hela skalan medan 

AUV:s personal sätter lågt att det skulle vara en förenklande faktor. Varför regelbunden 

konsultation skattas högt av ABU/AUV medan kommundelar skattas lågt gällande vad som 

kan förenkla samverkan är svårt att analysera. Det kan bero på att regelbundna möten kan 

uppfattas som enklare att planera in i det dagliga arbetet. Med tanke på att ABU/AUV svarar 

högt, angående att den egna arbetsbördan försvårar samverkan kan det vara en förklaring. En 

annan aspekt är att BUP tycks uppleva det svårare att få till ett möte med ABU/AUV än det 

omvända. Genom arbete i samma kommundel uppstår personlig kännedom och det kan av 

BUP anses förenkla möjligheten att få till ett möte. Ytterligare förklaring kan vara att BUP 

träffar Socialtjänsten i grannkommunerna i Jämtlands län. Denna erfarenhet kan förklara att 

BUP ser fördelar att samverka med personal i samma kommundelar medan ABU/AUV inte 

har denna erfarenhet. En försiktig slutsats skulle kunna vara att ABU:s/AUV:s personal är 

nöjda med hur arbetet är organiserat idag medan BUP eventuellt är mindre nöjda. 

  Varken BUP eller ABU anser att avsaknad av personlig kontakt hos den andre är en 

försvårande faktor gällande samverkan. Om konsultation anses underlätta samverkan borde 

rimligtvis avsaknad av personlig kontakt försvåra samverkan. 

  Både BUP och AUV graderar högt på skalan att hög kontinuitet i den egna och den andres 

personalgrupp förenklar samverkan. ABU:s svar är här spridda över hela skalan både när det 

gäller hög kontinuitet i den egna och BUP:s personalgrupp. Hög kontinuitet kan ses som en 

möjlighet till att personlig kännedom uppstår. Dessa svar går lite emot varandra och är 

svårtolkade. Det kan vara så att personalen anser att de samverkar med den andres 

organisation mer än med individen inom den andre organisationen.  

  Varken den egna eller den andra aktörens sekretess uppges vara en försvårande faktor 

gällande samverkan. Detta går till viss del emot Lilliesköld & Magnestrand (2008) som i sin 

C-uppsats redovisar att sekretessen i Östersund mellan ABU, BUP och skola uppfattas skapa 

problem när dessa aktörer ska samverka. Speciellt för ABU anser Lillesköld och Magnestrand 

att sekretesslagen försvårar samverkan. 

  En förklaring här kan vara att ABU inte ser några problem med sekretessen gentemot BUP 

men när även skolan blir inblandad blir sekretessen ett hinder för dem. Utvärderingar av 

barnahus-projektet har visat att sekretessen är ett problem som måste lösas (Socialstyrelsen, 
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2006). Detta kan tyda på att ju fler aktörer desto större hinder är sekretessen. Därav vikten att 

BUP och ABU/AUV har ett eget forum för konsultation.  

  I Lilliesköld & Magnestrands (2008) studie framgår det att hälften av de tillfrågade på BUP, 

ABU och skola har brutit mot sekretessen när de anser att den utgör ett hinder för sin 

patient/klient. Det är intressanta siffror sett till denna undersökning där varken BUP eller 

ABU anser att patientens/klientens nej i någon större utsträckning försvårar samverkan. Beror 

det på att behandlare och utredare bryter mot sekretessen i de fallen när patienten/klienten 

säger nej eller respekterar de dennes nej och samverkan blir då uteslutet? Viktigt att poängtera 

är att klienten/patienten kan häva sin sekretess och då utgör den inget hinder. 

 

På de två frågorna i undersökningen om olikheter mellan organisationerna försvårar 

alternativt underlättar samverkan håller 70-90 procent med om att olikheter försvårar. 

Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling & Rikspolisstyrelsen (2007) beskriver att 

olikheter mellan organisationer kan underlätta samverkan, men då krävs det att olikheterna är 

tydliga. På frågan om skilda kulturer inom organisationerna försvårar samverkan, blir svaren 

från BUP och ABU/AUV spridda över skalan från samtliga med en övervikt åt att det 

försvårar samverkan. Det kan tyda på att olikheter mellan organisationerna inte är tydliga och 

att kunskapen om varandras arbete bör höjas. Med bättre vetskap om varandras organisationer 

och kulturer skulle det troligast bli lättare att dra nytta av varandras kompetens. Det skulle 

förenkla samverkansarbetet och klienten skulle få bästa möjliga stöttning och behandling.  

  I denna undersökning har besvarare på BUP och ABU/AUV uppgett att de anser sig ha 

kunskap om den andres arbetsområde. Det skulle i sin tur kunna leda till att BUP kan dra 

nytta av den psykiatrikunskap ABU/AUV faktiskt besitter medan de sistnämnda kan dra nytta 

av BUP:s kunskap om social problematik när det kommer till ärenden där samverkan sker. 

Om ett sådant närmande i arbetssätt skapar en konkurrenssituation eller ökar förståelse för 

varandras arbete går bara att spekulera i. Det kan vara viktigt att tänka på om arbetsuppgifter 

blir för lika kan den egna specialiteten bli ifrågasatt. 

  I Statens offentliga utredningar (2006) framgår att Socialtjänsten behöver 

kompetensutveckling gällande psykiatri. AUV anser att den sammantagna kunskapen på 

arbetsplatsen är otillräcklig gällande barn- och ungdomspsykiatri. Hos ABU är det cirka 

hälften som anser att den sammantagna kunskapen om barn- och ungdomspsykiatri är 

otillräcklig. På BUP anser runt hälften att kunskapen på den egna arbetsplatsen om 

Socialtjänstens område är otillräckligt. Det som framkommer av enkätsvaren är att så gott 

som ingen internutbildning erbjuds personalen hos ABU eller AUV gällande psykiatri. 76 % 
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av behandlare på BUP uppger att de fått internutbildning angående Socialtjänsten vid fler än 

ett tillfälle på arbetsplatsen. Okunskap kan ge upphov till osäkerhet på vem som ska göra vad 

och orealistiska förväntningar på varandra.  

  Den fråga som ger tydligast utslag vad som gäller att förenkla samverkan är bättre kunskap 

om varandras arbete där medianen ligger på 8 för BUP, 9 för ABU/AUV och P75 percentilen 

ligger på 9.5 för BUP och 10 för ABU/AUV. Förutsatt att utbildning sker finns det 

förutsättning att bedriva framgångsrikt samverkansarbete i Östersund. Det stämmer väl med 

det som Socialstyrelsen & Länsstyrelsen (2004) lyfter fram, nämligen att samverkan till stor 

del handlar om att förstå den andres ansvars- och kompetensområde. Samverkan är inte ett 

mål i sig utan ska ses som ett medel för att förbättra det egna arbetet och vara en så bra 

tillgång för klienten/patienten som möjligt.  

  Värt att påpeka avslutningsvis är det finns en stor samstämmighet i svaren från BUP, ABU 

och AUV. Det kan tyda på bra förutsättningar för att bedriva framgångsrik samverkan och 

konsultation i Östersunds kommun. 

5.1 Studiens styrka och svagheter 

En styrka med denna undersökning är att resultaten i stora delar stämmer överens med 

tidigare forskning. Vilket visar på att enkätfrågorna är valida. Det som har visat sig gälla 

samverkan mellan Barn- och ungdomspsykiatrin och Socialtjänsten på flera platser i Sverige 

tycks även i stora drag gälla för Östersund. En annan styrka är att behandlarna och utredarna 

har fått göra sin röst hörd genom de öppna frågorna, samt att en hög svarsfrekvens har 

erhållits i studien.  

  En svaghet med studien är att begreppet samverkan är ”politiskt korrekt” idag vilket gör att 

svaren kan vara förutsägbara. Därför ställdes t.ex. inte frågan ”Tycker du att samverkan 

behövs?”. En annan svaghet rörande frågor i denna undersökning gällande samverkan är att 

svar och handling kan vara två vitt skilda saker i det faktiska yrkesutövandet. 

5.2 Konklusion 

Befintlig samverkan mellan BUP och ABU/AUV sker på initiativ av den enskilde 

behandlaren/utredaren. Vidare är kunskap den genomgående röda tråden gällande samverkan 

som framkommer i denna uppsats. Antingen saknas kunskap eller så efterfrågas mer kunskap. 

Det finns behov av tydlighet gällande hur den enskilde ska agera i ett samverkansärende. Det 

kan vara fråga om lagstiftning eller skriftliga och/eller muntliga direktiv på arbetsplatsen. 

Dessa måste vara förankrade genom hela organisationen för att bli verkningsfulla. Eftersom 

de flesta anser att det finns grupper som det är särskilt angeläget att samverka kring, måste det 
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till bättre kunskap mellan aktörerna angående vilka grupper som behandlarna och utredarna 

avser.  

  De flesta anser att samverkan skulle förenklas om det skedde konsultation mellan aktörerna. 

Med tanke på sekretessfrågan bör denna konsultation ske i ett forum där enbart BUP och 

ABU/AUV träffas, vilket saknas i dag inom Östersunds kommun. Det som rankas högst av 

behandlarna och utredarna på BUP och ABU/AUV om vad som kan förenkla samverkan, är 

mer kunskap om den andres arbete. Genom att träffas kan oklarheter kring diagnoser och 

social problematik avhandlas och kunskapen om varandras arbete kan öka. Sett till den 

samstämmighet mellan svaren från BUP och AUV och speciellt mellan BUP och ABU 

påvisar, finns det förutsättning för gynnsam konsultation. 

5.3 Att forska vidare  

Utifrån denna undersökning har följande förslag på vidare forskning uppstått: 

• Vad är samverkan för den enskilde behandlaren och utredaren på BUP och ABU/AUV 

i Östersund?  

• Hur fungerar konsultationsverksamheten mellan BUP och Socialtjänsten i övriga 

länet? 

• Undersöka vilka grupper som behandlare och utredare definierar som särskilt 

angeläget att samverka kring? 
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Till Dig som arbetar med behandling inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Jämtlands 
läns landsting. 
 
 
Samverkan mellan Socialtjänsten och Barn- och ungdomspsykiatrin har enligt forskning visat 
sig vara viktig. Det är inte ovanligt att ett barn eller en ungdom är aktuell hos båda aktörerna. 
Det är även belagt att det bland dessa barn och ungdomar finns riskgrupper där snabba 
insatser är av större vikt än för övriga och där samverkan förmodligen skulle underlätta för att 
nå positiva resultat. 
 
Huvudsyftet med denna undersökning är att kartlägga vilken samverkan som sker mellan 
Barn- och ungdomspsykiatrin i Jämtlands läns landsting och Socialtjänstens avdelningar Barn 
och Unga respektive Unga Vuxna i Östersunds kommun. Ett annat syfte är att undersöka 
behovet av ytterligare samverkan. Undersökningen görs inom ramen för en C-uppsats i socialt 
arbete vid Mittuniversitetet. 
 
Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Det 
insamlade materialet redovisas i gruppform vilket innebär att enskilda enkätsvar inte kommer 
att kunna urskiljas. Materialet kommer att förvaras oåtkomligt för utomstående, kommer 
enbart att användas till uppsatsen och kommer att förstöras när uppsatsen presenterats och 
godkänts. Den färdiga uppsatsen beräknas finnas tillgänglig vid Mittuniversitetet i Östersund 
från slutet av juni 2008. Författarna står till förfogande för presentation och diskussion kring 
undersökningen.  
 
Enkäten består av 5 sektioner:  
A-sektionen handlar om Din yrkeserfarenhet.  
B-sektionen berör Din kunskap om Barn och Ungas respektive Unga Vuxnas arbetsområde.  
C-sektionen behandlar hur samverkan sker, runt vem som samverkan bör ske, vad som 
förenklar och försvårar samverkan.  
D-sektionen utgår från några påståenden som tidigare forskning lagt fram om hur 
framgångsrik samverkan mellan Socialtjänsten och Barn- och ungdomspsykiatrin kan uppnås.  
E-sektionen består av en öppen fråga där Du kan framföra övriga synpunkter om samverkan. 
 
 
Östersund april 2008 
 
 
Anders Bergström    Janne Pettersson 
Socionomstuderande    Socionomstuderande 
Mittuniversitet i Östersund   Mittuniversitet i Östersund 
E-post: anbe0511@student.miun.se  E-post: jape0500@student.miun.se 
Mobil: 070-6233578   Mobil: 070-6565190 
 
Ulf Engqvist 
Handledare 
Mittuniversitetet i Östersund 
E-post: ulfeng@student.miun.se  
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A. Uppgifter om Dig som svarar 
 

1. Sammanlagd arbetslivserfarenhet inom Ditt yrkesområde:_____år  
2. Har arbetat på Barn- och ungdomspsykiatrin i:_____år 
3. Är anställd som:_______________________________________ 

 
B. Om Socialtjänstens arbetsområde 

 
1. Tycker Du att Du känner till vilket som är Socialtjänstens ansvarsområde i stort 

gällande barn och unga? 
 
  Nej, ingen kunskap       Nej, för lite kunskap         Ja, en del kunskap        Ja, mycket kunskap 

1                               2                              3                         4 
 

 
2. Tycker Du att Du känner till vilket som är Socialtjänstens ansvarsområde gällande 

barn och unga med beteendestörning och/eller som lider av psykisk ohälsa? 
 
 Nej, ingen kunskap         Nej, för lite kunskap         Ja, en del kunskap      Ja,  mycket kunskap 

1                               2                              3                         4 
 

 
3. Vet Du till vem eller vilka inom Socialtjänsten Du kan vända Dig om Du har 

funderingar om ett barn eller en ungdom där samverkan kan bli aktuell? 
 
 Nej, ingen kunskap         Nej, för lite kunskap         Ja, en del kunskap    Ja, mycket kunskap 

1                               2                              3                         4 
 

 
4. Har Du fått någon form av internutbildning gällande Socialtjänsten under Din tid på 

arbetsplatsen? 
 
Ingen utbildning Vid 1 tillfälle  2-3 tillfällen              Fler än 3 tillfällen 

1                               2                              3                         4 
 

 
5. Anser Du den sammantagna kunskapen på Din arbetsplats är tillräcklig om frågor som 

berör Socialtjänstens arbetsområde?  
 

Ja    Nej 
 1      2   
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C. Samverkansfrågor till Barn- och ungdomspsykiatrin 
 

1. Hur ofta samverkar Du kring ett ärende med Socialtjänsten? 
 
a)    Avdelningen för Barn och Unga  
 
Aldrig Vid enstaka ärende 1-2 ärenden per år Fler än 2 ärenden per år 
     1              2               3                  4 
 
b)    Avdelningen för Unga Vuxna 
 
Aldrig Vid enstaka ärende 1-2 ärenden per år Fler än 2 ärenden per år 
     1              2               3                  4 

 
 

2. Är Du med i någon samverkansgrupp/konsultationsgrupp som träffas regelbundet och 
där Socialtjänsten är minst en av medaktörerna?  

 
Ja    Nej 
 1      2    

 
Om Ja, vilka träffas och hur ofta?     
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 

 
 

3. Hur upplever Du att samverkan mellan Socialtjänsten och Barn- och 
ungdomspsykiatrin inom Östersunds kommun fungerar? (Ringa in lämpligt alternativ.) 

  
1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

            Inte alls                                          Mycket bra 
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4. Anser Du att det finns grupper av barn/unga som är särskilt angeläget att samverka 
kring? 

  
Ja     Nej  
 1        2 

 
Om Ja, vilka riskgrupper avser du?     
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 

 
 

5. Vad anser Du försvårar samverkan med Socialtjänsten idag? Markera mellan 1-10 
där 1 inte är något hinder medan 10 är en stor orsak till att samverkan försvåras. 
(Ringa in lämpligt alternativ.) 

 
a. Svårt att få till ett möte med Socialtjänsten            

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

b. Tidsbrist p.g.a. den egna arbetsbördan                           
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 
c. Socialtjänstens sekretess                            

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

d. Den egna sekretessen                             
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 
e. Klienten/patienten säger nej till kontakt                                                  

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

f. Ingen personlig kontakt inom Socialtjänsten                           
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 
g. Osäker på vad Socialtjänsten kan göra                             

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 
h. Skilda kulturer inom de olika organisationerna       

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 
i. Låg kontinuitet i personalgruppen hos Socialtjänsten                    

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
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j. Låg kontinuitet i den egna personalgruppen         
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

k. Annat som kan försvåra                             
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 
 
Vad avser Du med annat? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Vad anser Du skulle förenkla samverkan med Socialtjänsten? Markera mellan 1-10 
där 1 inte skulle förenkla något medan 10 skulle innebär att samverkan förenklas. 
(Ringa in lämpligt alternativ.) 
 

a. Regelbundna träffar för konsultation 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

b. Att både aktörernas personal arbetar med samma kommundel 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

c. Tydliga styrdokument gällande huvudansvar i samverkansärenden 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 
d. Tydliga styrdokument gällande när samverkan bör ske  

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

e. Lagstiftat krav på samverkan gällande vissa riskgrupper 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 
f. Obligatorisk uppföljning efter samverkansärenden 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

g. Hög kontinuitet i personalgruppen hos Socialtjänsten 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 
h. Hög kontinuitet i den egna personalgruppen 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

i. Bättre kunskap om varandras arbete 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
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j. Annat som kan förenkla 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 
Vad avser Du med annat? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.  Anser Du att det inom Din organisation finns tydliga, skriftliga eller muntliga direktiv 
om samverkan med Socialtjänsten gällande: 

 
a) Vilka ärenden som det bör samverkas kring Ja       Nej       Vet ej 
b) Vem som har huvudansvar i ett samverkansärende Ja       Nej       Vet ej 
c) När kontakt ska tas för samverkan  Ja       Nej       Vet ej 
d) Hur gemensam samverkansplan ska se ut  Ja       Nej       Vet ej 
e) Att uppföljning bör ske efter avslutat ärende Ja       Nej       Vet ej 

 
 
D. Att nå framgångsrik samverkan 
 
Den nationella psykiatrisamordningen har i sitt betänkande kommit fram till olika förslag på 
hur lyckad samverkan kan utformas mellan Socialtjänsten och Barn- och ungdomspsykiatrin. 
Hur ställer Du Dig till påståendena nedan utifrån Din erfarenhet inom området? Välj utifrån 
Din uppfattning: 

 
1. Tidiga insatser för vissa riskgrupper har visat sig ha stark positiv inverkan för att 

förhindra att problematiken försvåras. 
 

Håller huvudsakligen inte med  Håller huvudsakligen med   
             1    2 

 
2. Psykisk ohälsa har ökat bland barn och unga.  

 
Håller huvudsakligen inte med  Håller huvudsakligen med   
             1    2 

 
3. Olikheter mellan organisationerna underlättar samverkan. 

 
Håller huvudsakligen inte med  Håller huvudsakligen med   
             1    2 

 
4. Olikheter mellan organisationerna försvårar samverkan. 

 
Håller huvudsakligen inte med  Håller huvudsakligen med   
             1    2 
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5. Det finns tankar på att lagstifta både i Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen 
gällande samverkan. Lagstiftning skulle förbättra samverkan. 

 
Håller huvudsakligen inte med  Håller huvudsakligen med   
             1    2 

 
6. Samverkan mellan Socialtjänsten och Barn- och ungdomspsykiatrin sker men hänger 

på enskilda personer i respektive organisation. 
 

Håller huvudsakligen inte med  Håller huvudsakligen med   
             1    2 

 
7. Samverkan kan förenklas om den är mer strukturerad. 

 
Håller huvudsakligen inte med  Håller huvudsakligen med   
             1    2 

 
8. För mycket struktur kan skapa hinder i samverkan. 
 

Håller huvudsakligen inte med  Håller huvudsakligen med   
             1    2 

 
 
E. Övrigt 
 

1. Övriga synpunkter som Du vill tillföra gällande samverkan? 
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Till Dig som arbetar med utredningar och familjehemsplaceringar inom Socialtjänstens 
avdelning för Barn och Unga i Östersunds kommun. 
 
 
Samverkan mellan Socialtjänsten och Barn- och ungdomspsykiatrin har enligt forskning visat 
sig vara viktig. Det är inte ovanligt att ett barn eller en ungdom är aktuell hos båda aktörerna. 
Det är även belagt att det bland dessa barn och ungdomar finns riskgrupper där snabba 
insatser är av större vikt än för övriga och där samverkan förmodligen skulle underlätta för att 
nå positiva resultat. 
 
Huvudsyftet med denna undersökning är att kartlägga vilken samverkan som sker mellan 
Barn- och ungdomspsykiatrin i Jämtlands läns landsting och Socialtjänstens avdelningar Barn 
och Unga respektive Unga Vuxna i Östersunds kommun. Ett annat syfte är att undersöka 
behovet av ytterligare samverkan. Undersökningen görs inom ramen för en C-uppsats i socialt 
arbete vid Mittuniversitetet. 
 
Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Det 
insamlade materialet redovisas i gruppform vilket innebär att enskilda enkätsvar inte kommer 
att kunna urskiljas. Materialet kommer att förvaras oåtkomligt för utomstående, kommer 
enbart att användas till uppsatsen och kommer att förstöras när uppsatsen presenterats och 
godkänts. Den färdiga uppsatsen beräknas finnas tillgänglig vid Mittuniversitetet i Östersund 
från slutet av juni 2008. Författarna står till förfogande för presentation och diskussion kring 
undersökningen.  
 
Enkäten består av 5 sektioner:  
A-sektionen handlar om Din yrkeserfarenhet.  
B-sektionen berör Din kunskap om Barn- och ungdomspsykiatrins arbetsområde.  
C-sektionen behandlar hur samverkan sker, runt vem som samverkan bör ske, vad som 
förenklar och försvårar samverkan.  
D-sektionen utgår från några påståenden som tidigare forskning lagt fram om hur 
framgångsrik samverkan mellan Socialtjänsten och Barn- och ungdomspsykiatrin kan uppnås.  
E-sektionen består av en öppen fråga där Du kan framföra övriga synpunkter om samverkan. 
 
 
Östersund april 2008 
 
 
Anders Bergström    Janne Pettersson 
Socionomstuderande    Socionomstuderande 
Mittuniversitet i Östersund   Mittuniversitet i Östersund 
E-post: anbe0511@student.miun.se  E-post: jape0500@student.miun.se 
Mobil: 070-6233578   Mobil: 070-6565190 
 
Ulf Engqvist 
Handledare 
Mittuniversitetet i Östersund 
E-post: ulfeng@student.miun.se  
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A. Uppgifter om Dig som svarar 
 

1. Sammanlagd arbetslivserfarenhet inom Ditt yrkesområde:_____år  
2. Har arbetat på Avdelning för Barn och Unga i:_____år 
3. Är anställd som:_______________________________________ 

 
B. Om Barn- och ungdomspsykiatrins arbetsområde 

 
1. Tycker Du att Du känner till vilket som är Barn- och ungdomspsykiatrins 

ansvarsområde i stort gällande barn och unga? 
 
  Nej, ingen kunskap       Nej, för lite kunskap         Ja, en del kunskap        Ja, mycket kunskap 

1                               2                              3                         4 
 

 
2. Tycker Du att Du känner till vilket som är Barn- och ungdomspsykiatrins 

ansvarsområde gällande barn och unga med beteendestörning och/eller som lider av 
psykisk ohälsa? 

 
 Nej, ingen kunskap         Nej, för lite kunskap         Ja, en del kunskap      Ja,  mycket kunskap 

1                               2                              3                         4 
 

 
3. Vet Du till vem eller vilka inom Barn- och ungdomspsykiatrin Du kan vända Dig om 

Du har funderingar om ett barn eller en ungdom där samverkan kan bli aktuell? 
 
 Nej, ingen kunskap         Nej, för lite kunskap         Ja, en del kunskap    Ja, mycket kunskap 

1                               2                              3                         4 
 

 
4. Har Du fått någon form av internutbildning gällande Barn- och ungdomspsykiatri 

under Din tid på arbetsplatsen? 
 
Ingen utbildning Vid 1 tillfälle  2-3 tillfällen              Fler än 3 tillfällen 

1                               2                              3                         4 
 

 
5. Anser Du den sammantagna kunskapen på Din arbetsplats är tillräcklig om frågor som 

berör Barn- och ungdomspsykiatrins arbetsområde?  
 

Ja    Nej 
 1      2   
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C. Samverkansfrågor till Avdelningen för Barn och Unga 
 

1. Hur ofta samverkar Du kring ett ärende med Barn- och ungdomspsykiatrin? 
 
Aldrig Vid enstaka ärende 1-2 ärenden per år Fler än 2 ärenden per år 
     1              2               3                  4 

 
 

2. Är Du med i någon samverkansgrupp/konsultationsgrupp som träffas regelbundet och 
där Barn- och ungdomspsykiatrin är minst en av medaktörerna?  

 
Ja    Nej 
 1      2    

 
Om Ja, vilka träffas och hur ofta?     
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 

 
 

3. Hur upplever Du att samverkan mellan Socialtjänsten och Barn- och 
ungdomspsykiatrin inom Östersunds kommun fungerar? (Ringa in lämpligt alternativ.) 

  
1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

            Inte alls                                          Mycket bra 
 

  
4. Anser Du att det finns grupper av barn/unga som är särskilt angeläget att samverka 

kring? 
  
Ja     Nej  
 1        2 

 
Om Ja, vilka riskgrupper avser du?  
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
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5. Vad anser Du försvårar samverkan med Barn- och ungdomspsykiatrin idag? Markera 

mellan 1-10 där 1 inte är något hinder medan 10 är en stor orsak till att samverkan 
försvåras. (Ringa in lämpligt alternativ.) 

 
a. Svårt att få till ett möte med Barn- och ungdomspsykiatrin            

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

b. Tidsbrist p.g.a. den egna arbetsbördan                           
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 
c. Barn- och ungdomspsykiatrins sekretess                            

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

d. Den egna sekretessen                             
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 
e. Klienten/patienten säger nej till kontakt                                                  

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

f. Ingen personlig kontakt på Barn- och ungdomspsykiatrin                           
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 
g. Osäker på vad Barn- och ungdomspsykiatrin kan göra                             

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 
h. Skilda kulturer inom de olika organisationerna       

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 
i. Låg kontinuitet i personalgruppen hos Barn- och ungdomspsykiatrin

                    
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 
j. Låg kontinuitet i den egna personalgruppen         

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

k. Annat som kan försvåra                             
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 
 
Vad avser Du med annat? 
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6. Vad anser Du skulle förenkla samverkan med Barn- och ungdomspsykiatrin? Markera 
mellan 1-10 där 1 inte skulle förenkla något medan 10 skulle innebär att samverkan 
förenklas. (Ringa in lämpligt alternativ.) 
 

a. Regelbundna träffar för konsultation 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

b. Att både aktörernas personal arbetar med samma kommundel 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

c. Tydliga styrdokument gällande huvudansvar i samverkansärenden 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 
d. Tydliga styrdokument gällande när samverkan bör ske  

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

e. Lagstiftat krav på samverkan gällande vissa riskgrupper 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 
f. Obligatorisk uppföljning efter samverkansärenden 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

g. Hög kontinuitet i personalgruppen hos Barn- och ungdomspsykiatrin 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 
h. Hög kontinuitet i den egna personalgruppen 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

i. Bättre kunskap om varandras arbete 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

j. Annat som kan förenkla 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 
Vad avser Du med annat? 
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7.  Anser Du att det inom Din organisation finns tydliga, skriftliga eller muntliga direktiv 
om samverkan med Barn- och ungdomspsykiatrin gällande: 

 
a) Vilka ärenden som det bör samverkas kring Ja       Nej       Vet ej 
b) Vem som har huvudansvar i ett samverkansärende Ja       Nej       Vet ej 
c) När kontakt ska tas för samverkan  Ja       Nej       Vet ej 
d) Hur gemensam samverkansplan ska se ut  Ja       Nej       Vet ej 
e) Att uppföljning bör ske efter avslutat ärende Ja       Nej       Vet ej 

 
 
D. Att nå framgångsrik samverkan 
 
Den nationella psykiatrisamordningen har i sitt betänkande kommit fram till olika förslag på 
hur lyckad samverkan kan utformas mellan Socialtjänsten och Barn- och ungdomspsykiatrin. 
Hur ställer Du Dig till påståendena nedan utifrån Din erfarenhet inom området? Välj utifrån 
Din uppfattning: 

 
1. Tidiga insatser för vissa riskgrupper har visat sig ha stark positiv inverkan för att 

förhindra att problematiken försvåras. 
 

Håller huvudsakligen inte med  Håller huvudsakligen med   
             1    2 

 
2. Psykisk ohälsa har ökat bland barn och unga.  

 
Håller huvudsakligen inte med  Håller huvudsakligen med   
             1    2 

 
3. Olikheter mellan organisationerna underlättar samverkan. 

 
Håller huvudsakligen inte med  Håller huvudsakligen med   
             1    2 

 
4. Olikheter  mellan organisationerna försvårar samverkan. 

 
Håller huvudsakligen inte med  Håller huvudsakligen med   
             1    2 

 
5. Det finns tankar på att lagstifta både i Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen 

gällande samverkan. Lagstiftning skulle förbättra samverkan. 
 

Håller huvudsakligen inte med  Håller huvudsakligen med   
             1    2 

 
6. Samverkan mellan Socialtjänsten och Barn- och ungdomspsykiatrin sker men hänger 

på enskilda personer i respektive organisation. 
 

Håller huvudsakligen inte med  Håller huvudsakligen med   
             1    2 
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7. Samverkan kan förenklas om den är mer strukturerad. 
 

Håller huvudsakligen inte med  Håller huvudsakligen med   
             1    2 

 
8. För mycket struktur kan skapa hinder i samverkan. 
 

Håller huvudsakligen inte med  Håller huvudsakligen med   
             1    2 

 
 
E. Övrigt 
 

1. Övriga synpunkter som Du vill tillföra gällande samverkan? 
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Till Dig som arbetar med utredningar inom Socialtjänstens avdelning för Unga Vuxna i 
Östersunds kommun. 
 
 
Samverkan mellan Socialtjänsten och Barn- och ungdomspsykiatrin har enligt forskning visat 
sig vara viktig. Det är inte ovanligt att ett barn eller en ungdom är aktuell hos båda aktörerna. 
Det är även belagt att det bland dessa barn och ungdomar finns riskgrupper där snabba 
insatser är av större vikt än för övriga och där samverkan förmodligen skulle underlätta för att 
nå positiva resultat. 
 
Huvudsyftet med denna undersökning är att kartlägga vilken samverkan som sker mellan 
Barn- och ungdomspsykiatrin i Jämtlands läns landsting och Socialtjänstens avdelningar Barn 
och Unga respektive Unga Vuxna i Östersunds kommun. Ett annat syfte är att undersöka 
behovet av ytterligare samverkan. Undersökningen görs inom ramen för en C-uppsats i socialt 
arbete vid Mittuniversitetet. 
 
Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Det 
insamlade materialet redovisas i gruppform vilket innebär att enskilda enkätsvar inte kommer 
att kunna urskiljas. Materialet kommer att förvaras oåtkomligt för utomstående, kommer 
enbart att användas till uppsatsen och kommer att förstöras när uppsatsen presenterats och 
godkänts. Den färdiga uppsatsen beräknas finnas tillgänglig vid Mittuniversitetet i Östersund 
från slutet av juni 2008. Författarna står till förfogande för presentation och diskussion kring 
undersökningen.  
 
Enkäten består av 5 sektioner:  
A-sektionen handlar om Din yrkeserfarenhet.  
B-sektionen berör Din kunskap om Barn- och ungdomspsykiatrins arbetsområde.  
C-sektionen behandlar hur samverkan sker, runt vem som samverkan bör ske, vad som 
förenklar och försvårar samverkan.  
D-sektionen utgår från några påståenden som tidigare forskning lagt fram om hur 
framgångsrik samverkan mellan Socialtjänsten och Barn- och ungdomspsykiatrin kan uppnås.  
E-sektionen består av en öppen fråga där Du kan framföra övriga synpunkter om samverkan. 
 
 
Östersund april 2008 
 
 
Anders Bergström    Janne Pettersson 
Socionomstuderande    Socionomstuderande 
Mittuniversitet i Östersund   Mittuniversitet i Östersund 
E-post: anbe0511@student.miun.se  E-post: jape0500@student.miun.se 
Mobil: 070-6233578   Mobil: 070-6565190 
 
Ulf Engqvist 
Handledare 
Mittuniversitetet i Östersund 
E-post: ulfeng@student.miun.se  
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A. Uppgifter om Dig som svarar 
 

1. Sammanlagd arbetslivserfarenhet inom Ditt yrkesområde:_____år  
2. Har arbetat på Avdelning för Unga Vuxna i:_____år 
3. Är anställd som:_______________________________________ 

 
B. Om Barn- och ungdomspsykiatrins arbetsområde 

 
1. Tycker Du att Du känner till vilket som är Barn- och ungdomspsykiatrins 

ansvarsområde i stort gällande barn och unga? 
 
  Nej, ingen kunskap       Nej, för lite kunskap         Ja, en del kunskap        Ja, mycket kunskap 

1                               2                              3                         4 
 

 
2. Tycker Du att Du känner till vilket som är Barn- och ungdomspsykiatrins 

ansvarsområde gällande barn och unga med beteendestörning och/eller som lider av 
psykisk ohälsa? 

 
 Nej, ingen kunskap         Nej, för lite kunskap         Ja, en del kunskap      Ja,  mycket kunskap 

1                               2                              3                         4 
 

 
3. Vet Du till vem eller vilka inom Barn- och ungdomspsykiatrin Du kan vända Dig om 

Du har funderingar om ett barn eller en ungdom där samverkan kan bli aktuell? 
 
 Nej, ingen kunskap         Nej, för lite kunskap         Ja, en del kunskap    Ja, mycket kunskap 

1                               2                              3                         4 
 

 
4. Har Du fått någon form av internutbildning gällande Barn- och ungdomspsykiatri 

under Din tid på arbetsplatsen? 
 
Ingen utbildning Vid 1 tillfälle  2-3 tillfällen              Fler än 3 tillfällen 

1                               2                              3                         4 
 

 
5. Anser Du den sammantagna kunskapen på Din arbetsplats är tillräcklig om frågor som 

berör Barn- och ungdomspsykiatrins arbetsområde?  
 

Ja    Nej 
 1      2   
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C. Samverkansfrågor till Avdelningen för Unga Vuxna 
 

1. Hur ofta samverkar Du kring ett ärende med Barn- och ungdomspsykiatrin? 
 
Aldrig Vid enstaka ärende 1-2 ärenden per år Fler än 2 ärenden per år 
     1              2               3                  4 

 
 

2. Är Du med i någon samverkansgrupp/konsultationsgrupp som träffas regelbundet och 
där Barn- och ungdomspsykiatrin är minst en av medaktörerna?  

 
Ja    Nej 
 1      2    

 
Om Ja, vilka träffas och hur ofta?     
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 

 
 

3. Hur upplever Du att samverkan mellan Socialtjänsten och Barn- och 
ungdomspsykiatrin inom Östersunds kommun fungerar? (Ringa in lämpligt alternativ.) 

  
1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

            Inte alls                                          Mycket bra 
 

  
4. Anser Du att det finns grupper av barn/unga som är särskilt angeläget att samverka 

kring? 
  
Ja     Nej  
 1        2 

 
Om Ja, vilka riskgrupper avser du?  
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
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5. Vad anser Du försvårar samverkan med Barn- och ungdomspsykiatrin idag? Markera 

mellan 1-10 där 1 inte är något hinder medan 10 är en stor orsak till att samverkan 
försvåras. (Ringa in lämpligt alternativ.) 

 
a. Svårt att få till ett möte med Barn- och ungdomspsykiatrin            

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

b. Tidsbrist p.g.a. den egna arbetsbördan                           
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 
c. Barn- och ungdomspsykiatrins sekretess                            

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

d. Den egna sekretessen                             
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 
e. Klienten/patienten säger nej till kontakt                                                  

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

f. Ingen personlig kontakt på Barn- och ungdomspsykiatrin                           
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 
g. Osäker på vad Barn- och ungdomspsykiatrin kan göra                             

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 
h. Skilda kulturer inom de olika organisationerna       

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 
i. Låg kontinuitet i personalgruppen hos Barn- och ungdomspsykiatrin

                    
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 
j. Låg kontinuitet i den egna personalgruppen         

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

k. Annat som kan försvåra                             
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 
 
Vad avser Du med annat? 
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6. Vad anser Du skulle förenkla samverkan med Barn- och ungdomspsykiatrin? Markera 
mellan 1-10 där 1 inte skulle förenkla något medan 10 skulle innebär att samverkan 
förenklas. (Ringa in lämpligt alternativ.) 
 

a. Regelbundna träffar för konsultation 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

b. Att både aktörernas personal arbetar med samma kommundel 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

c. Tydliga styrdokument gällande huvudansvar i samverkansärenden 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 
d. Tydliga styrdokument gällande när samverkan bör ske  

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

e. Lagstiftat krav på samverkan gällande vissa riskgrupper 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 
f. Obligatorisk uppföljning efter samverkansärenden 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

g. Hög kontinuitet i personalgruppen hos Barn- och ungdomspsykiatrin 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 
h. Hög kontinuitet i den egna personalgruppen 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

i. Bättre kunskap om varandras arbete 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

j. Annat som kan förenkla 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 
Vad avser Du med annat? 
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7.  Anser Du att det inom Din organisation finns tydliga, skriftliga eller muntliga direktiv 
om samverkan med Barn- och ungdomspsykiatrin gällande: 

 
a) Vilka ärenden som det bör samverkas kring Ja       Nej       Vet ej 
b) Vem som har huvudansvar i ett samverkansärende Ja       Nej       Vet ej 
c) När kontakt ska tas för samverkan  Ja       Nej       Vet ej 
d) Hur gemensam samverkansplan ska se ut  Ja       Nej       Vet ej 
e) Att uppföljning bör ske efter avslutat ärende Ja       Nej       Vet ej 

 
 
D. Att nå framgångsrik samverkan 
 
Den nationella psykiatrisamordningen har i sitt betänkande kommit fram till olika förslag på 
hur lyckad samverkan kan utformas mellan Socialtjänsten och Barn- och ungdomspsykiatrin. 
Hur ställer Du Dig till påståendena nedan utifrån Din erfarenhet inom området? Välj utifrån 
Din uppfattning: 

 
1. Tidiga insatser för vissa riskgrupper har visat sig ha stark positiv inverkan för att 

förhindra att problematiken försvåras. 
 

Håller huvudsakligen inte med  Håller huvudsakligen med   
             1    2 

 
2. Psykisk ohälsa har ökat bland barn och unga.  

 
Håller huvudsakligen inte med  Håller huvudsakligen med   
             1    2 

 
3. Olikheter mellan organisationerna underlättar samverkan. 

 
Håller huvudsakligen inte med  Håller huvudsakligen med   
             1    2 

 
4. Olikheter  mellan organisationerna försvårar samverkan. 

 
Håller huvudsakligen inte med  Håller huvudsakligen med   
             1    2 

 
5. Det finns tankar på att lagstifta både i Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen 

gällande samverkan. Lagstiftning skulle förbättra samverkan. 
 

Håller huvudsakligen inte med  Håller huvudsakligen med   
             1    2 

 
6. Samverkan mellan Socialtjänsten och Barn- och ungdomspsykiatrin sker men hänger 

på enskilda personer i respektive organisation. 
 

Håller huvudsakligen inte med  Håller huvudsakligen med   
             1    2 
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7. Samverkan kan förenklas om den är mer strukturerad. 
 

Håller huvudsakligen inte med  Håller huvudsakligen med   
             1    2 

 
8. För mycket struktur kan skapa hinder i samverkan. 
 

Håller huvudsakligen inte med  Håller huvudsakligen med   
             1    2 

 
 
E. Övrigt 
 

1. Övriga synpunkter som Du vill tillföra gällande samverkan? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


