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Sammanfattning 

Syftet med arbetet är att undersöka hur professionsidentiteter och professionspraxis 

påverkar implementering av Samordnad Individuell Plan (SIP) och samverkan 

mellan socialtjänsten och BUP på Gotland. Vi ämnade att besvara de centrala 

frågeställningarna 1. Hur påverkar olika professionsidentiteter förutsättningarna för 

samverkan? 2. Hur påverkar kunskap om samarbetspartners professionspraxis 

förutsättningarna för samverkan? 3. Hur påverkar kunskap om SIP formerna och 

innehållet i samverkan? 4. I vilken utsträckning använder parterna sig av SIP som ett 

verktyg för samverkan? 5. Vad anser medarbetarna förenklar respektive försvårar 

samverkan? Studien utfördes med en kvantitativ ansats och enkäter som 

datainsamlingsmetod. Resultatet av vår enkätstudie har visat tendenser till att det 

kan finnas ett samband mellan professionsidentiteter och förutsättningar för väl 

fungerande samverkan. Vidare av resultatet går det att finna att samverkan mellan 

BUP och socialtjänsten på Gotland är väl fungerande, samt att SIP i hög grad 

används som ett verktyg för denna samverkan.  
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1. Inledning  
Samverkan både inom och mellan organisationer är ofta centralt och kan spela en 

viktig roll när den enskilde individen är i behov av olika former av stöd och 

hjälpinsatser. Trots att merparten av människobehandlande organisationer ofta ser 

samverkan som viktig del i arbetet, så är det inte helt oproblematiskt att få till stånd. 

En anledning kan vara att verksamheterna är inriktade på att avhjälpa ett specifikt 

problem hos en individ och därmed inte ser eller förstår den enskildes hela 

livssituation (Johansson, Dellgran & Höjer 2015). Undantagen, när samverkan skett, 

har det många gånger varit på initiativ av enskilda professionella, trots avsaknad av 

direktiv från högre instanser om nödvändigheten att samverka (Socialstyrelsen 

2013b). 

 

År 2008 genomfördes en kandidatuppsats som undersökte hur samverkan såg ut 

mellan socialtjänsten och barn och ungdomspsykiatrin (BUP) i Östersunds kommun 

(Bergström & Pettersson, 2008). Studien kom fram till att alla inblandade parter 

eftersökte en mer fungerande samverkanslösning. För att få detta till stånd 

efterfrågades både bättre kunskap om den andres verksamhet, en tydligare struktur 

för hur samverkan kan upprättas och tydligare direktiv för på vems initiativ 

samverkan ska ske (Ibid). Sedan den här uppsatsen skrevs så har SIP (samordnad 

individuell plan) blivit lagstadgat i både Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 

och Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Lagstiftningen infördes 2010 och innebär att en 

gemensam planering ska upprättas kring en klient ifall denne har behov av 

stödinsatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Sedan lagstiftningen har regeringen också valt att prioritera den psykiska ohälsan 

bland barn och unga, där förbättrad samverkan och implementering av SIP är en del 

av denna prioritering. Denna satsning som fått namnet PRIO psykisk ohälsa 2012-

2016, har inneburit en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting 

och staten. En överenskommelse som har haft i syfte att utöka, stötta, stärka och 
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intensifiera kommunernas och landstingens utvecklingsarbete för att hjälpa personer 

som har psykisk ohälsa. Sammanlagt har staten öronmärkt 630 miljoner kronor till de 

kommuner och landsting som uppfyller ett antal grundkrav och prestationsmål. 

Bland annat nämns både samverkan mellan kommuner och landsting samt 

implementering av SIP i socialtjänst och hälso- och sjukvårdens arbete i 

överenskommelsen som kvalifikationskriterier (Socialstyrelsen, 2013a).  

 

Mot bakgrund av statens prioritering och implementeringen av lagstiftningen kring 

SIP, för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga, har vi valt att undersöka 

hur samverkan fungerar mellan BUP och socialtjänsten i Region Gotland. 

Avgränsningen till Gotland är framförallt föranlett av att denna region uppfyllt 

grundkraven för att ta del av de öronmärkta pengarna i PRIO satsningen (Gardell & 

Derwinger Hallberg, 2015). 

 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka hur professionsidentiteter och professionspraxis 

påverkar implementering av SIP och samverkan mellan socialtjänsten och BUP på 

Gotland. Centrala frågeställningar för studien är: 1) Hur påverkar olika 

professionsidentiteter förutsättningarna för samverkan? 2) Hur påverkar kunskap 

om samarbetspartners professionspraxis förutsättningarna för samverkan? 3) Hur 

påverkar kunskap om SIP formerna och innehållet i samverkan? 4) I vilken 

utsträckning använder parterna sig av SIP som ett verktyg för samverkan? 5) Vad 

anser medarbetarna förenklar respektive försvårar samverkan?  

 

2. Metoddesign 

Den empiriska undersökningen utgår från en kvantitativ ansats i form av en 

tvärsnittsstudie baserad på individuella enkäter. Enkät som insamlingsmetod av data 

ansåg vi vara motiverat av tidsmässiga skäl som i princip kräver att vi begränsar oss 
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till en typ av insamlingsmetod. Det främsta skälet är dock att vi eftersträvade en mer 

generaliserad bild och bred kunskap inte minst för att möjliggöra jämförelser av 

implementeringsförutsättningar av SIP mellan vissa andra kommuner i Sverige 

(Eliasson, 2010). 

 

I utformningen av enkäten tog vi hjälp av tidigare utförda enkätundersökningar 

inom området, för att säkra studiens genomförande och resultatens applicerbarhet, 

validitet och reliabilitet. Det handlar alltså om att utforma ett tillförlitligt 

mätinstrument som är relevant för det aktuella området och att genomföra själva 

studien på ett betryggande sätt (Se vidare resonemang kring studiens validitet och 

reliabilitet i Diskussionsdelen).  

 

En tvärsnittsstudie baserad på individuella enkäter innebär att kvalitéten på det data 

som samlats in är sammankopplad med de individer som studien utförs på vid det 

exakta tillfället (Bryman, 2012). Ambitionen är att kunna dra kvantifier-, och 

generaliserbara slutsatser utifrån studiens resultat.  

 

2.1 Urval 

Inspirerad av tidigare forskning kring samverkan, valde vi att lämna ut enkäten till 

yrkesverksamma inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Visby region Gotland 

och socialtjänsten i Visby, avdelning barn och unga. Valet av region Gotland 

motiveras vid sidan av redan etablerade kontakter också av att vi som författare har 

viss förförståelse av samverkanssatsningarna på ön. Etablerade kontakter är något 

som Ejlertsson (2014) menar kan vara en faktor för en framgångsrik 

enkätundersökning, och väl värd att ha i åtanke. Ytterligare ett skäl var också att det 

inte bedrivs någon socionomutbildning på Gotland, vi ansåg att det därmed var 

rimligt att anta att de anställda inte var belastade med olika typer av studier, vilket vi 
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hoppades kunde bidra till större medverkan inom vår valda studiepopulation.  

 

2.2 Enkätkonstruktion 

Med inspiration av tidigare utförda studier med liknande karaktär och struktur av 

både Engqvist (2002) samt Bergström & Pettersson (2008), skapade vi en enkät som 

delats upp i sju sektioner: 

 

Sektion A: Uppgifter om Dig som yrkesverksam (Professionsidentitet) 

Sektion B: Din kunskap rörande Barn- och ungdomspsykiatrins/socialtjänstens 

arbetsområde (Professionspraxis) 

Sektion C: Din uppskattning av när och hur samverkan bör ske samt hur det 

fungerar. 

Sektion D: Din uppfattning om vad som i nuläget försvårar samverkan med Barn- 

och ungdomspsykiatrin/socialtjänsten. 

Sektion E: Din uppfattning om vad som skulle förenkla samverkan med Barn- och 

ungdomspsykiatrin/socialtjänsten. 

Sektion F: Direktiv för samverkan med Barn- och ungdomspsykiatrin/socialtjänsten. 

Sektion G: Övriga synpunkter. 

 

Den slutgiltiga enkäten innehöll 38 frågor varav 4 var av öppen karaktär. Enkäten 

konstruerades i två versioner, där samma frågor ställdes men enhetsnamnen i 

frågorna var ombytta och frågorna blev således riktade till respektive verksamhet. 

 

Utkast av enkäten skickades till respektive enhetschef för de två verksamheter vi 

ämnade att undersöka samt till vår uppsatshandledare och vissa ändringar 

genomfördes utifrån de synpunkter vi fick, innan den slutgiltiga enkäten delades ut 

till målpopulationen. Enkäten presenteras i bilaga 1 och 2.  
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2.3 Genomförande 

Inför genomförandet kontaktade vi både enhetschefen på BUP och enhetschefen för 

socialtjänsten, avdelning IFO (Individ och familjeomsorgen) på Gotland för att 

undersöka möjligheterna att genomföra en enkätundersökning. Vi informerade om 

att enkäten byggde på frivillighet och att enkäterna skulle fyllas i anonymt. Efter att 

respektive enhetschef läst igenom våra enkäter och godkänt dessa, gjordes 

överenskommelser om tidpunkt för studiens genomförande på grund av vår 

begränsade tidsram för vistelse på orten. Den 28:e april lämnades enkäterna ut till 

enhetschefen på BUP (som inte kunde anordna en träff med medarbetarna för 

utlämning av enkäterna på grund av för hög arbetsbörda). Enhetschefen på BUP 

informerade om att hon personligen skulle dela ut enkäterna och uppmana 

medarbetarna att svara på enkäterna. På socialtjänsten lämnade vi ut enkäterna den 

29:e april på ett arbetsgruppsmöte där vi fick möjlighet att informera om syftet med 

undersökningen och om frivilligheten att delta i studien. Vi samlade sedan in 

enkäterna den 3:e maj från respektive enhets reception. 

 

I samband med vår vistelse på Gotland bokade vi en informantintervju med Anna 

Derwinger Hallberg som är verksamhetsledare för BarnSam, i syfte att skaffa oss en 

översiktsbild över hur samverkan och arbetet med SIP har utvecklats på Gotland. 

Intervjun genomfördes under öppna former då syftet även var att inskaffa 

inspiration till nya infallsvinklar till studien (Esaiasson et al., 2012). Den information 

som här framkom har använts både i enkätkonstruktionen och som en viktig 

bakgrundskunskap i analysen.  

 

2.4 Bortfall 

Av totalt 55 utdelade enkäter besvarades 26, detta innebär att 47 % av de tillfrågade 

deltog i enkätundersökningen. I de fall det finns ett betydande bortfall i en studie 

kan det uppstå osäkerhet och svårigheter vid tolkningen av resultatet, vilket innebär 
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att risken att göra felaktiga generaliseringar till målpopulationen ökar (Ejlertsson, 

2014). Bryman (2012) förklarar att det inte är helt enkelt att sätta gränser för vilken 

omfattning av svarsfrekvens i en studie som ska anses vara korrekt och acceptabelt. I 

samhällsvetenskaplig forskning är det önskvärt att uppnå ett deltagande på ca 70 % 

sjuttio procent för att säkerställa resultatets kvalitet. Dock måste population och 

förutsättningar för deltagandet beaktas. Kort svarsperiod och avsaknad av 

svarspåminnelser är två viktiga aspekter att ha i beaktning kring resonemang om 

bortfallet (Ejlertsson, 2014). Det är svårt att spekulera om anledningar till det externa 

bortfallet, men vi kan förmoda att den uttalat höga arbetsbördan inom båda 

verksamheterna, den relativt korta svarsperioden samt det faktum att detta är en C-

uppsats kan vara bidragande faktorer. Vidare bidrog den höga arbetsbördan inom de 

båda verksamheterna och vår begränsade tidsperiod på ön till en bedömning att 

svarspåminnelser inte kändes rimligt. Vi negligerar inte bortfallets effekter men att 

enkäten besvarades av närmare hälften av de tillfrågade ger ändå en god grund för 

att dra vissa preliminära slutsatser, även om vi inte kan fastlägga dessa som 

statistiskt säkerställda. 

 

Förutom det ursprungliga bortfallet i totaldeltagandet finns också bortfall på enstaka 

frågor, medvetet eller omedvetet uteblivna svar vilket kallas internt bortfall. Vi har 

valt att utelämna de fyra enkätfrågor vi konstruerat med kvalitativ karaktär i 

tabellredovisningen. Vi motiverar valet att redovisa dessa frågor separat, dels på 

grund av den låga svarsfrekvensen för dessa frågor vilket möjliggjorde att presentera 

svaren enskilt och detaljerat, men också på grund av svårigheten att bearbeta dessa 

kvalitativa svar i Statistical Package for Social Sciences (SPSS).  I vår studie uppgick 

det interna bortfallet på enskild fråga som högst 16,7%, vilket kan anses som relativt 

lågt (Bryman, 2012). Vidare menar Ejlertsson (2014) att internt bortfall emellertid kan 

innebära påverkan på de slutsatser som kan dras av svarsfördelningen, vilket ger oss 

skäl att redovisa detta i senare resultatdel. 
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2.5 Analysmetoder 

Insamlade data från enkäterna överfördes till det statistiska analysverktyget SPSS 

och analyserades för att få fram medelvärde och den procentuella fördelningen av 

svaren på respektive fråga. Data från del B (professionspraxis) av enkäten 

omkodades till ett index, dvs. en ny variabel som användes för analyser av 

sambandet mellan professionsidentitet (del A) och professionspraxis.  Denna metod 

kan anses som ett lämpligt verktyg för att analysera den statistiska säkerheten i 

resultatet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Resultaten redovisas också 

sektionsvis i tabellform. 

De öppna frågorna har presenteras kvalitativt, där vi genomfört en innehållsanalys 

och där vi sett till det manifesta innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

2.6 Etiska överväganden 

Då vår population för denna studie berörde anställd personal och behandlade deras 

arbete samt inte innehöll till exempel några känsliga personuppgifter eller uppgifter 

som kunde kopplas till dem personligen, bedömdes att arbetet inte krävde prövning 

i en forskningsetisk kommitté (Etikprövningsnämnderna, 2016). Deltagarna blev 

skriftligen informerade om studiens syfte (se enkät bilaga 1 och 2) samt att det var 

frivilligt att delta uttrycktes muntligt vid enkätutdelningen. Att informera vår 

studiepopulation om frivilligheten att delta i studien var viktigt ur ett etiskt 

perspektiv. Trots vår information kvarstår dock viss problematik kring samtycke vid 

enkätstudier, och inte minst vid gruppenkäter. Ejlertsson (2014) redogör för vikten av 

samtyckeskrav, vilket kan vara svårt att uppnå vid gruppenkäter. Betoning och 

tydlighet om att det är frivilligt att delta är något som ska eftersträvas, så att den som 

ej vill medverka inte ska känna sig utpekad (Ejlertsson, 2014). I enlighet med 

vetenskapsrådets riktlinjer (2011) är enkätsvaren anonyma och det går inte att spåra 

till någon enskild medarbetare, således bör ingen av deltagarna lida av några 

negativa konsekvenser av undersökningen, varken under eller efter avslutad studie. 
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2.7 Arbetsfördelning 

Denna uppsats är ett resultat av samarbete. De avsnitt som inte specifikt redovisas 

nedan är författad gemensamt. Sammanställningen av den tidigare forskningen samt 

avsnittet gällande den etiska aspekten har Fredrik Rosvall ansvarat för. Medan Kim 

Bäckström i huvuddel ansvarat för metodavsnittet. 

Fredrik Rosvall förde kommunikationen med enhetscheferna för socialtjänsten och 

BUP. Konstruktion, distribution och insamling av enkäten skedde gemensamt. 

Att ha varit två författare har medfört både för-, och nackdelar. Då merparten av allt 

arbete skett gemensamt och i samråd med varandra har vi med dubbelt par av 

kritiska ögon och fördubblad reflektionsförmåga gått igenom en tidskrävande 

process, inte helt utan osämja, men i grunden spännande och lärorik. 

 

3. Tidigare forskning och teori 
 

3.1 Tidigare forskning 

Enligt Socialstyrelsen (2013b) är det ett stort strukturellt problem att de traditionella 

formerna av organisationer i Sverige motverkar en helhetssyn av barn och ungas 

problem, vilket leder till att utformningen av de insatser som finns för att stödja barn 

och ungas utveckling i stort är splittrad. Socialstyrelsen (Ibid) menar att denna 

splittring kan avhjälpas med lokala/regionala samarbetsavtal och har även 

uppmärksammat att det finns en stor vilja och ett stort intresse för att utveckla 

samverkan när det gäller barn och unga och har därför tagit fram ett styrdokument 

för hur samverkan kan fungera. Socialstyrelsen (ibid) framhåller samtidigt att det är 

stora brister i den information som finns om hur samverkan fungerar lokalt i Sverige.  
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Danemark, Germundsson, Englund & Lööf (2009) beskriver att samverkan mellan 

skola, socialtjänst, BUP och polis kring barn och unga ökar de professionellas 

helhetssyn kring individen. Något som minskar risken för att barn och unga faller 

mellan stolarna när olika planeringar sjösätts och riskerar att krocka. Vidare menar 

Danemark et al. (2009) att det tycks som att samverkansprojekt ökar förmågan hos 

dessa enheter på ett mera effektivt sätt samordna kompetens och arbetsresurser. 

Positiva reaktioner från klienter har även observerats till följd av samverkan, bland 

annat genom att klienterna i större grad känt sig sedda och omtyckta (Ibid).  

 

Jakobssen & Lundgren (2013) lyfter fram att personal som arbetar med samverkan 

hos alla inblandade parter och som också är insatta i hur de andra inblandade 

organisationerna jobbar är essentiellt för väl fungerande samverkan kring barn och 

unga. Det behöver också finnas ett tydligt syfte med samverkansprojektet, en tydlig 

förankring på alla nivåer hos de inblandade verksamheterna, samt en tro på att det 

behövs samverkan från alla inblandade parter. Vidare är det en fördel om det är en 

låg personalomsättning, för att inte bryta uppbyggda personliga relationer, samt 

ekonomiska resurser för att genomföra bra samverkansprojekt. Just den ekonomiska 

aspekten är något som Jakobssen & Lundgren (ibid) nämner som en paradox när det 

gäller samverkan mellan människobehandlande organisationer. Detta då samtidigt 

som samverkan kan effektivisera nyttjandet av resurser så brottas många 

människobehandlande organisationer med budgetunderskott som kan hindra 

ledningen från att prioritera resurser till samverkan. 

 

Jakobssen & Lundgren (ibid) nämner vidare att det finns erfarenheter från tidigare 

samverkansprojekt mellan skolan och socialtjänsten kring barn och unga som pekar 

på att samverkan är ett effektivt sätt att öka den egna yrkeskompetensen. Detta 

genom att olika yrkesgrupper delar med sig av erfarenheter och synsätt kring barn 

och unga. Samtidigt nämner Jakobssen & Lundgren (ibid) att de identifierat flera 

områden som förhindrar samverkan som till exempel olika möjligheter för 
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yrkesutövaren att lämna arbetsplatsen dagtid för att delta i samverkansprojekt. 

Blomqvist (2012) menar att väl fungerande samverkan leder till att barn och föräldrar 

anser sig få den assistans och den stöttning de efterfrågar i ett tidigt skede i 

stödprocessen samt att de känner sig delaktiga.  

 

Enligt Socialstyrelsen & Länsstyrelsen i Västernorrland (2005) har ofta barn och unga 

med psykiska problem ett behov av insatser från både socialtjänst och BUP, något 

som ökar incitamenten för att det behövs samverkan mellan dessa parter. En 

uppföljning av arbetet med detta i Västernorrland gjordes 2014 och kom då fram till 

att den samverkan som sker mellan BUP och socialtjänsten i området till stor del 

bygger på enskilda relationer och informella nätverk mellan parterna, något som gör 

att samverkan inom Västernorrland skiljer sig mycket från kommun till kommun. 

Uppföljningen visar även på att arbetet med SIP inte kommit igång i önskad 

utsträckning, trots att det finns samverkansöverenskommelser sedan 2013 mellan 

landstinget och kommunerna för hur samverkan ska upprättas (Landstinget 

Västernorrland, 2014). 

 

Esbjörnson och Hagqvist (2013) beskriver i sin studie kring SIP i västra Götalands län 

att det redan tidigare fanns existerande samverkansarbeten mellan socialtjänsten och 

Hälso- och sjukvården på många håll, men att dessa förbättrades när SIP 

implementerades. Detta genom att både den gemensamma planeringen kring en 

individ förbättrades samt att den enskilde individen blev mera delaktig. Enkätsvar 

från berörda klienter visar att de haft nytta av den gemensamt upprättade 

planeringen och att de haft ett stort inflytande över planens utformning. Studien 

visade samtidigt tydliga brister i de SIP upprättningar som existerade som många 

gånger inte uppfyllde de grundläggande krav som finns för en SIP. 

 

3.2 Samordnad individuell plan (SIP) 

I Socialtjänstlagen (SoL) samt Hälso-, och Sjukvårdslagen (HSL) så framgår det att 
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när en person är i behov av insatser från både socialtjänsten och hälso-och 

sjukvården så ska kommun och landsting gemensamt upprätta en individuell plan 

och det är något som ska göras utan dröjsmål (SFS 2001:453 & SFS 1982:763). I planen 

så måste följande punkter framgå: 

 

1. Vilka insatser som behövs. 

2. Vilka insatser som respektive huvudman ska svara för. 

3. Vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget, och 

4. Vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. 

 

Det som skiljer SIP från andra typer av planer som används är att den ska gälla alla 

individer och säkerställa att det finns samverkan mellan socialtjänsten och hälso-och 

sjukvården. Vid upprättandet av en SIP kan andra aktörer medverka som t.ex. 

Försäkringskassan, men det sker i så fall genom överenskommen inbjudan från de 

parter som regelmässigt medverka vid en SIP. Med andra ord från socialtjänsten, 

Hälso- och sjukvården eller individen själv. Däremot så finns det inget hinder för 

t.ex. skolan eller elevhälsan att föreslå för någon på socialtjänsten eller hälso- och 

sjukvården ska upprätta en SIP kring en individ. Men själva initieringen av en SIP 

måste komma från antingen socialtjänsten, Hälso- och sjukvården eller individen 

som är i behov av hjälp från dessa parter.  

 

Syftet med SIP är att möjliggöra tidigt erbjudna samordnade insatser mellan 

verksamheter för att gemensamt kunna identifiera individens behov och upprätta en 

samordnad plan för att se till att individen får rätt hjälp. Men det är också ett sätt att 

se till att ingen ramlar mellan stolarna eller bollas runt till olika verksamheter och 

ingen tar ansvar.  

 



12 
 

När någon aktör anser att det finns ett behov av samordnade insatser kring någon 

som är under 18 år så krävs det samtycke från barnets vårdnadshavare för 

upprättandet av en SIP. En SIP kan också när som helst avbrytas ifall samtycket dras 

tillbaka från vårdnadshavaren, annars avslutas en SIP först när alla uppsatta mål i 

planen är uppfyllda (Sveriges kommuner och Landsting, 2014). 

 

3.3 Implementering av SIP och samverkan på Gotland 

Inom region Gotland finns en överenskommelse från 2012 kring samverkan mellan 

barn och unga som är i behov av särskilt stöd (BUS). Där en del av 

överenskommelsen är att barn och unga som har behov av insatser från flera 

verksamheter ska få individanpassade insatser som går över verksamhetsgränserna i 

den mån det är möjligt. BUS Gotland verkar också för att när behov finns så ska 

också en samordnad individuell plan upprättas. För att säkerställa att alla barn och 

unga kan växa upp under trygga och goda förhållanden är målet med BUS är att 

samhällets olika stödinsatser ska ta ett gemensamt ansvar för att se till att barn och 

unga med särskilt stöd uppmärksammas och ges det stöd de behöver (BarnSam 

Region Gotland, 2012). 

 

År 2015 gjordes en uppföljning av tillämpningen av SIP på Gotland genom intervjuer 

med familjer och unga som varit delaktiga i, och omfattande av en SIP. I resultatet av 

uppföljningen framgår det bl.a. att föräldrarna upplever att SIP inneburit en större 

kunskapskompetens hos de inblandade yrkesverksamma, detta tack vare samtycket 

om att bryta sekretess som finns mellan parterna vid det gemensamma mötet. 

Föräldrarna menar också på att det inneburit sparad tid, bättre helhetsbild samt 

effektivare insatser. Majoriteten av deltagarna säger sig ha fått tillräcklig information 

om SIP och de beskriver att de känt sig delaktiga både före och efter genomförandet 

av SIP. I uppföljningen så frågades även deltagarna om sina tidigare erfarenheter 

gällande samverkan där det framgår att den samverkan som funnits tidigare mycket 
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vilat på enskilda relationer. Konsekvensen av detta är att när någon yrkesverksam 

slutat sin anställning avbröts även samverkan kring den berörda individen i det 

aktuella fallet (Derwinger Hallberg, 2015). 

 

Genom BarnSam så har Region Gotland deltagit i den statliga PRIO satsningen mot 

psykisk ohälsa, där delar av kraven som skulle uppfyllas för att få ta del av de 

öronmärkta pengarna som är kopplad till satsningen var att utveckla arbetet med SIP 

samt skapa en hemsida för samlad information om stöd till barn och unga som mår 

dåligt.  De öronmärkta statliga pengarna som funnits kopplade till målen har varit en 

av flera drivande faktorer i samverkansarbetet på Gotland och 2015 kunde Region 

Gotland rapportera in godkända resultat på alla punkter och fick således ta del av de 

öronmärkta pengarna (Gardell & Derwinger Hallberg, 2015).  

 

Vi kontaktade Anna Derwinger Hallberg, verksamhetsledare för BarnSam, i syfte att 

skapa oss en översiktlig uppfattning om hur utvecklingen av samverkan och SIP har 

sett ut på Gotland. I denna informantsintervju med Anna Derwinger Hallberg 

(Personlig kommunikation, 2016-05-02) framkom att under 90-talet så identifierade 

BUP, habiliteringen och barnmedicinska kliniken fördelar med att samverka kring 

barn med “bokstavsdiagnoser” på Gotland. Cheferna för respektive enhet initierade 

möten för diskussion kring samverkan och senare anslöt även socialtjänst och skola, 

på så sätt växte BarnSam fram som är ett ledningssystem och en mötesplats för 

samverkan i barn- och ungdomsfrågor. 

 

År 2009 efterfrågade politikerna hur samarbetet ytterligare skulle kunna förbättras 

och fick då till svar att en extra resurs som bara arbetade med att etablera samverkan 

mellan alla parter behövdes. En sådan resurs beslutades av politikerna och 2012 så 

anställdes en verksamhetsledare för BarnSam. Verksamhetsledaren styrs och leds av 

BarnSams styrgrupp bestående av förvaltningschefer i berörda förvaltningar. Med 



14 
 

denna satsning så har utvecklingen av samverkan skett från grunden. I samband 

med verksamhetsledarens tillträde startade arbetet med BUS Gotland och man tog 

fram gemensamt överenskomna styrdokument för samverkan för att sedan också 

utveckla egna SIP dokument. Gotland har även satsat på utbildningar för alla 

medarbetare som berörs av samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd 

(BUS). Vid dessa utbildningsträffar har erfarenheter av praktisk samverkan kring 

barn och unga samlats in från medarbetarna, vilket har varit värdefullt i arbetet av 

utvecklandet av nya dokument kring SIP (Anna Derwinger, personlig 

kommunikation, 2016-05-02). 

 

3.4 Samverkan mellan människobehandlande organisationer 

Begreppet samverkan är komplext och det går att hitta flera varierande betydelser i 

både litteratur och forskning. Begreppet används även synonymt med andra begrepp 

så som samordning och samarbete, trots att begreppens innebörd kan variera 

(Axelsson & Bihari Axelsson, 2013). Socialstyrelsen (2013b) beskriver begreppet 

samverkan som det arbete aktörer utför gemensamt i motsats till exempelvis 

synkronisering av arbete. I en idéskrift om finansiell samordning framtagen av Ola 

Andersson på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (2007) lyfts vikten av 

samverkan för att underlätta samarbetat mellan myndigheter och organisationer, där 

god kännedom om respektive samverkande myndighet är en grundförutsättning. 

Ytterligare lyfts vikten av ett ledarskap som tar hänsyn till både den egna och andra 

myndigheters uppdrag och till individens samlade behov (Sveriges kommuner och 

landsting, 2007). Detta resonemang utvecklas av Axelsson & Bihari Axelsson (2007), 

som menar att en ledare måste ta hänsyn till den egna organisationens intresse och 

maktförhållanden, samtidigt som vederbörande skall beakta andra parters intressen 

och maktstrukturer i det samverkande nätverket. 
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Johansson et al. (2015) menar att det kontinuerligt formuleras ”nya” mänskliga 

problem kopplat till nya välfärdsfrågor. Samtidigt, kanske något motsägelsefullt, har 

det skett en ökad professionalisering inom det sociala arbetets olika yrkeskategorier 

med specialisering inom mer avgränsade fält. Här finns en risk för att helhetssynen 

på individers problem försvinner, och som i sin tur kan förklara behovet av olika 

samverkansprojekt. Samverkan blir en lösning som krävs för att få till en ökad 

helhetssyn på individers sociala problem och som ser till att enskilda behov inte 

faller mellan stolarna (Johansson et al., ibid).  Johansson et al. (Ibid) menar vidare att 

för att hantera dagens komplexa sociala problem behöver olika delarna av 

välfärdssamhället samverka, just eftersom de är uppbyggda efter en logik att 

avhjälpa ett specifikt problem. Till exempel att Försäkringskassan kan betala ut 

pengar ifall du är sjuk, att Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig få ett jobb och 

socialtjänsten kan ge försörjningsstöd. 

 

I takt med den ökade professionaliseringen går det att identifiera förhållanden som 

försvårar samverkan. Axelsson & Bihari Axelsson (2013) förklarar att olika 

verksamheter kan ha olika uppdrag och olika logik som grund för förståelsen av 

olika individers behov, vilket också kan innebära ett hinder för samverkan mellan 

professioner och verksamheter. Exempelvis har hälso-, och sjukvården traditionellt 

en medicinsk logik till grund för att avhjälpa problem hos en individ, medan 

socialtjänsten vanligtvis utgår ifrån en logik där olika samverkande faktorer på 

strukturell och individuell nivå beaktas (Ibid). Ett resonemang som Wackerhausen 

(2009) utvecklar, och menar att det skapas barriärer för samverkan i skilda logiker, 

förhållningssätt och problemlösningar som går att finna i olika professionsidentiteter 

och professionspraxis. Professionsidentitet handlar inte bara om att yrkesstatus 

överensstämmer med externa definitioner och förväntningar. Att förvärva en 

specificerad kunskapsbas, förstå yrkets uttalade och underliggande värderingar, och 

att kunna integrera dessa med praktiken är viktiga komponenter i yrkeskompetens 

och identitetsskapandet (Wiles, 2012). För yrkesutövare att ta sig förbi barriärer för 
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samverkan som professionsidentiteter skapar, är medvetet reflekterande över det 

vardagliga arbetet såväl som ökad anpassning är betydande framgångsfaktorer 

Wackerhausen (2009). I vårt arbete har vi valt att teoretiskt fokusera på hur 

professionsidentitet och professionspraxis har för betydelse för samverkan. Med 

professionsidentitet avses här yrkesbenämning, utbildning, antal år i yrket samt antal 

år inom aktuell enhet (Sektion A). Professionspraxis avgränsar vi i detta arbete till 

den kunskap man har om den andres verksamhetsområde (Sektion B). Det handlar 

om frågor som berör kunskapen om den andres verksamhet. 

 

4. Resultat 

 
4.1 Bakgrund om de yrkesverksamma 

A-delen bestod av fyra frågor som ligger till grund för analys av professionsidentitet. 

Här ingick frågor om yrkeserfarenhet inom professionen, tid verksam inom enheten, 

yrkesbenämning och relevant utbildning (Se tabell 1). 
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Tabell 1. Yrke, utbildning, antal år i yrket samt antal år inom aktuell enhet (Antalet procent av besvararna hos 
respektive enhet) 
Kategorier BUP Socialtjänst 

Totalt antal svar 8 18 

Yrkesbenämning:    

Psykolog 25 0 

Läkare 12,5 0 

Familjebehandlare 37,5 0 

Psykoterapeut 12,5 0 

Kurator 12,5 0 

Socialsekreterare 0 100 

Typ av utbildning:   

Psykologutbildning 25 0 

Läkarutbildning 12,5 0 

Undersköterskeutbildning 12,5 0 

Psykoterapeututbildning 50 0 

Socionomutbildning 0 100 

Antal år som yrkesverksam:   

0-5 0 33,3 

6-10 12,5 22,2 

11-15 0 5,6 

16+ 87,5 38,9 

Antal år verksam inom 
enheten: 

 
 

0-5 37,5 27,8 

6-10 0 33,3 

11-15 25 0 

16+ 37,5 38,9 

 

Av resultatet går att tyda en större variation på yrkeserfarenheten hos socialtjänsten. 

Hos BUP har en mycket hög andel, totalt 87,5 procent, varit yrkesverksamma i mer 

än 16 år, hos socialtjänsten är den siffran lägre (38,9 procent). Dock är den 

procentuella fördelningen av de som varit verksamma inom respektive enhet i mer 

än sexton år närmast identisk. Hundra procent av de tillfrågade på socialtjänsten 

utgörs av socialsekreterare, med en socionomutbildning, medan på BUP finns en mer 

varierad personalgrupp med en övervikt av familjebehandlare med psykolog eller 

psykoterapeututbildning.  
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4.2 Kunskap om den andres verksamhet 

B-delen bestod av fyra frågor som berör kunskapen om den andres verksamhet. 

Frågorna var uppdelade i en femgradig skala, där svarare fick uppskatta både sin 

egen och arbetsplatsens kännedom om den andres verksamhet (Se tabell 2).  

Tabell 2. kunskap rörande Barn- och ungdomspsykiatrins/socialtjänstens arbetsområde (Antalet procent av 
besvararna hos respektive enhet) 

Sektion B: Kunskap om den andres 
verksamhet 

Grad 1 (Ingen 
kunskap) 

Grad 2  Grad 3 Grad 4 Grad 5 (Mycket 
god kunskap) 

Hur stor kunskap har Du om vad 
som är den andra enhetens 
ansvarsområde?  

BUP 

- 

Soc 

- 

BUP 

- 

Soc. 

11,1 

BUP 

37,5 

Soc. 

27,8 

BUP 

25 

Soc. 

44,4 

BUP 

37,5 

Soc. 

16,7 

Hur stor kunskap har Du om vem Du 
kan vända Dig till för att initiera ett 
samverkansärende? 

- - - 16,7 25 5,6 12,5 38,9 62,5 38,9 

Hur stor kunskap har Du om hur 
man bör gå tillväga för att initiera ett 
SIP-möte? 

- - - - - 16,7 37,5 22,2 62,5 61,1 

Hur stor är den sammantagna 
kunskapen på Din arbetsplats om 
den andra enhetens arbetsområde? 

- - - 5,6  37,5 55,6 50 38,9 12,5 - 

 

Kunskapen om den andres ansvarsområde är generellt mycket hög. 61,1 procent från 

socialtjänsten svarar att kunskapen om BUP:s ansvarsområde är hög eller mycket 

hög. Motsvarande siffror för BUP är 62,5 procent. Likaså visar motsvarande resultat 

att de olika yrkesgrupperna är väl förtrogna med vilka de kan vända sig till inom 

den andra verksamheten för att initiera ett samverkansärende (Soc: 77,8 procent och 

BUP 75 procent), samt hur man initierar ett SIP ärende (Soc: 83,3 procent och BUP 

100 procent). Däremot tror de svarande att den sammanlagda kunskapen om den 

andre enhetens verksamhetsområde generellt är något lägre.  

Av dessa resultat kan vi dra slutsatsen att i den professionspraxis som finns både 

inom socialtjänsten och de olika yrkesgrupperna inom BUP ingår det att ha god 

kunskap om varandras ansvarsområden.  

 

4.3 Kunskapsläge beträffande SIP och samverkan 

Del C i enkäten bestod av åtta frågor, där de sju första var uppdelade i en femgradig 

skala, och den sista frågan hade svarsalternativen ja och nej, varav vid ja en öppen 
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följdfråga. De första sju frågorna handlade om egenuppskattning om hur de 

yrkesverksamma ansåg att samverkan fungerar mellan enheterna. Samt deras 

uppskattade kunskapsläge kring SIP (Se tabell 3).  

Tabell 3. Grad av kunskap beträffande SIP och samverkan (Antalet procent av besvararna hos respektive enhet) 

Sektion C: Uppskattning av när och 
hur samverkan bör ske samt hur 
det fungerar. 

Grad 1 (Mycket 
liten 
utsträckning) 

Grad 2  Grad 3 Grad 4 Grad 5 (Mycket 
stor 
utsträckning) 

I vilken grad tycker Du samverkan 
fungerar mellan BUP och 
socialtjänsten på Gotland? 

BUP 
- 

Soc. 
- 

BUP 
- 

Soc. 
5,6 

BUP 
25 

Soc. 
61,1 

BUP 
75 

Soc. 
33,3 

BUP 
- 

Soc. 
- 

I vilken grad sker samverkan från 
Er och den andra enheten? 

- - - 5,6  25  55,6 50 38,9 25 - 

Enligt Din uppskattning, i hur stor 
del av fallen, upprättas en SIP? 

- - - 27,8 50 33,3 50 27,8 - - 

I vilken grad anser Du att Du har 
tillräcklig kunskap för när en SIP 
skall upprättas? 

- - - 5,6 - 16,7 37,5 27,8 62,5 50 

I vilken grad tycker Du att 
regelverk/riktlinjer för hur och när 
en SIP ska användas är tydliga? 

- - - 5,6 - 27,8 75 33,3 25 33,3 

I Vilken grad tycker Du att SIP är 
ett bra verktyg för samverkan med 
den andra enheten? 

- - - 5,6 - 55,6 87,5 38,9 12,5 - 

Uppskattning hur stor del av fallen 
samverkan sker med ytterligare 
någon part förutom nämnd enhet 
(BUP/socialtjänst). 

- - - 5,6 - 16,7 25  44,4 75 33,3 

 

Av tabellen så kan det utläsas att samverkan mellan BUP och socialtjänsten fungerar 

någorlunda väl med relativt höga skattningar på samtliga frågor (Se tabell 3). 

Resultatet pekar på att samverkan mellan BUP och socialtjänsten sker i hög grad. 

Enligt besvararnas uppskattning upprättas en SIP i ganska stor utsträckning, det går 

dock att utläsa en skillnad i skattning mellan fråga två och fråga tre, vilket gör det 

rimligt att anta att SIP inte gäller alla fall av samverkan. Vidare skattar samtliga 

svarare (100 procent) hos BUP att de i stor eller mycket stor utsträckning har 

tillräckliga kunskaper om SIP. Motsvarande siffra hos socialtjänsten är 87,5 procent, 

vilket innebär att båda parter kan anses ha höga kunskaper om SIP.  Vidare anser 

båda parter att riktlinjer för hur och när en SIP ska användas är mycket tydliga, av 

BUPs svarare anser 100 procent att riktlinjerna är tydliga i stor eller mycket stor 

utsträckning. Motsvarande siffra hos socialtjänstens svarare är 66,6 procent. Av 

tabellen går det också att läsa att merparten av besvararna anser att SIP är ett bra 

verktyg för samverkan, noterbart är dock att ingen från socialtjänsten anser att det är 

ett mycket bra verktyg. Det framgår även av resultatet att samverkan sker med 
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ytterligare någon part förutom BUP och socialtjänst i en stor andel av fallen. 

Avslutningsvis finns en sista skillnad att utläsa av tabellen, vilket är att BUP skattar 

högre på samtliga frågor, något som kan tolkas att de i högre utsträckning anser att 

samverkan är väl fungerande än socialtjänsten. 

 

Den sista frågan i sektion C var av kvalitativ karaktär och redovisas inte i tabellen. 

Den löd som följande; ”Är Du involverad i någon 

samverkansgrupp/konsultationsgrupp där träffar sker regelbundet och där den 

andra enheten är minst en av deltagarna?” De som svarade Ja ombads att nämna 

vilka eventuella grupper de avsåg. Sammanlagt svarade fyra personer ja och tre 

personer specificerade vilka grupper de avsåg och en person svarade blankt. En 

svarare från BUP nämner att den har regelbundna träffar en gång i veckan med 

socialtjänsten för att samtala om vidare samverkan efter att en klient har fått ett 

avslutat ärende av BUPs socialpsykiatriska team. En annan svarare från BUP nämner 

att hen regelbundet träffar familjebehandlare för att konferera om samverkan med 

fokus på skolproblem. Slutligen lyfter en person från socialtjänsten att den ingår i en 

samverkansgrupp som behandlar ärenden där det socialpsykiatriska teamet är 

inkopplad. 

 

4.4 Försvårande omständigheter för samverkan 

Del D av enkäten berörde förhållanden som kan försvåra samverkan mellan 

parterna. Sektionen bestod av 7 påståenden varav den sista av öppen karaktär, där 

besvararen fick uppskatta på en femgradig skala varpå 1 innebar inga hinder och 5 

innebar stora hinder för  

samverkan (Se tabell 4.) 
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Tabell 4. Försvårande omständigheter för samverkan (Antalet procent av besvararna hos respektive enhet) 

Sektion D: Försvårande 
av samverkan mellan 
BUP och socialtjänsten. 

Grad 1 (Inga 
hinder) 

Grad 2  Grad 3 Grad 4 Grad 5 (Stora 
hinder) 

Svårighet att få kontakt 
med andra enheten 

BUP 
25 

Soc. 
22,2 

BUP 
50 

Soc. 
27,8 

BUP 
25 

Soc. 
44,4 

BUP 
- 

Soc. 
5,6 

BUP 
- 

Soc. 
- 

Hög arbetsbörda inom 
den egna arbetsgruppen 

- - 12,5 16,7 37,5 38,9 25 27,8 25 16,7 

Hög arbetsbörda inom 
den andra enhetens 
arbetsgrupp 

- 5,6 - - 37,5 44,4 25 22,2 37,5 11,1 

Klienten/patienten 
avböjer samverkan 

50 16,7 50 44,4 - 22,2 - 5,6 - 5,6 

Avsaknad av personlig 
kontakt inom den andra 
enheten 

62,5 38,9 37,5 22,2 - 22,2 - 11,1 - 5,6 

Skilda synsätt på 
problematiken inom de 
olika organisationerna 

- - 50 11,1 12,5 44,4 25 38,9 12,5 5,6 

 

Av tabellen går det att urskilja att kontakt med den andra enheten fungerar relativt 

bra, dock skattar 50 procent av besvararna från socialtjänsten att det kan innebära ett 

visst hinder. Vidare visar tabellen att upplevelsen av hög arbetsbörda, både inom 

den egna enheten och den andra är ett hinder. 50 procent av besvararna från BUP 

anser att hög arbetsbörda inom den egna arbetsgruppen innebär hinder respektive 

stora hinder för samverkan. Motsvarande uppskattning från BUP om huruvida hög 

arbetsbörda inom den andres enhet innebär hinder respektive stora hinder är 62,5 

procent. 44,5 procent av socialtjänstens svarande anser att hög arbetsbörda inom den 

egna arbetsgruppen innebär hinder respektive stora hinder för samverkan. 

Motsvarande uppskattning från socialtjänsten där 33,3 procent anser att hög 

arbetsbörda inom den andres enhet innebär hinder eller stora hinder. Resultatet från 

fråga två och tre är i linje med tidigare forskning gjord på området, att hög 

arbetsbörda, både inom sin egen enhet och den andre försvårar samverkan nämnvärt 

(Axelsson & Bihari Axelsson, 2013). Vidare visar resultatet att varken avböjning till 

samverkan från klienter eller avsaknad av personlig kontakt mellan enheterna 

innebär några större hinder för samverkan. Avslutningsvis kan en uttydning göras 

att skilda synsätt på problematik inom olika organisationer kan innebära hinder för 

samverkan. Vilket också tidigare forskning har visat tendenser för (Axelsson & Bihari 

Axelsson, 2013). 
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Den sjunde och sista frågan för denna sektion redovisas inte i tabellen och löd som 

följande; ”Annat som kan försvåra (Valfri).” Det var totalt tre personer som 

markerade svarsalternativet, en från BUP och två från socialtjänsten.  De som 

markerade alternativet ombads sedan att specificera vad de avsåg med annat. En 

svarande från socialtjänsten nämner att olika synsätt på lämpliga 

behandlingsinsatser som försvårande faktor och skattade alternativet som en fyra på 

den femgradiga skalan. Den andra personen från socialtjänsten beskriver att det kan 

vara problematiskt att initiera en SIP i ett för tidigt skede, där de inte hunnit utreda 

individens behov tillräckligt, vilket också bekräftas vara en försvårande faktor av 

personen från BUP.  

 

4.5 Förenklande omständigheter för samverkan 

Med samma struktur och likt föregående sektion, innehöll E-delen av 8 påståenden 

varav den sista av öppen karaktär som behandlade i vilken grad besvararen ansåg 

påståenden skulle förenkla samverkan mellan BUP och socialtjänsten. De ombads 

markera lämpligt alternativ mellan 1 och 5, där 1 innebar ingen förenkling och 5 

innebar att samverkan förenklas stort (Se tabell 5). 

Tabell 5. Förenklande omständigheter för samverkan (Antalet procent av besvararna hos respektive enhet) 

Sektion E: Uppfattning 
om vad som skulle 
förenkla samverkan med 
BUP och socialtjänsten. 

Grad 1 (Ingen 
förenkling) 

Grad 2  Grad 3 Grad 4 Grad 5 (Stor 
förenkling) 

Mer resurser BUP 
- 

Soc. 
- 

BUP 
- 

Soc. 
11,1 

BUP 
50 

Soc. 
16,7 

BUP 
12,5 

Soc. 
50 

BUP 
37,5 

Soc. 
22,2 

Tydligare lagstiftning - 11,1 37,5 44,4 50 22,2 12,5 22,2 - - 

Internutbildning/fortbildni
ng kring samverkan 

12,5 - - 22,2 87,5 44,4 - 33,3 - - 

Bättre kunskap om den 
andra enhetens 
arbetsuppgifter 

12,5 - 25 11,1 25 50 37,5 27,8 - 11,1 

Förbättrade kunskaper 
hos den andre enheten 
om Era arbetsuppgifter 

- - 12,5 - 50 5,6 37,5 66,7 - 22,2 

Regelbundna träffar för 
konsultation 

12,5 - 37,5 16,7 12,5 27,8 25 44,4 12,5 11,1 

Att det finns avsatta 
resurser för samverkan 

- 5,6 12,5 16,7 25 22,2 62,5 50 - - 

 
 

Resultatet för sektion E pekar på att båda enheterna uppskattar att flera av 

påståendena skulle förenkla samverkan. Båda parter eftersöker mer resurser, 50 

procent av BUPs svarande och 72,2 procent av socialtjänstens svarande anser att det 
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skulle innebära en förenkling respektive stor förenkling för samverkan. Varken BUP 

eller socialtjänsten efterfrågar tydligare lagstiftning i någon högre utsträckning. Det 

går att utläsa en skillnad i resultatet av synen på vilken grad internutbildning eller 

fortbildning om samverkan innebär en förenkling. 33,3 procent av socialtjänstens 

svarande anser att internutbildning eller fortbildning om samverkan skulle förenkla 

samverkan i högre utsträckning än samtliga resterande svarande från båda 

enheterna. Anmärkningsvärt är att socialtjänsten i högre utsträckning både skattar 

att förbättrade kunskaper om den andre enhetens arbetsuppgifter och förbättrade 

kunskaper hos den andre enheten om sina egna arbetsuppgifter skulle innebära 

betydande förenkling för samverkan (socialtjänsten 88,9 procent och BUP 37,5 

procent). Avslutningsvis pekar resultatet på att båda parter skattar regelbundna 

träffar för konsultation och att det finns avsatta resurser för samverkan som relativt 

förenklande, med något avvikande skattning från BUP angående det förstnämnda. 

 

Likt föregående sektion bestod den sista och åttonde frågan av öppen karaktär och 

löd som följande; ”Annat som kan förenkla (Valfri).” Totalt fyra personer markerade 

denna fråga. Två från socialtjänsten och två från BUP. De som markerade alternativet 

ombads sedan att beskriva vad de avsåg med annat. De två personerna från BUP 

som markerade frågan beskriver ökade kunskaper hos socialtjänsten kring 

psykiatrisk problematik som förenklande. De skattade detta alternativ som fyra 

respektive fem på den femgradiga skalan. De två personer från socialtjänsten som 

svarade på frågan beskriver mer tydlighet för SIP-mötets funktion samt utbildning 

tillsammans med de andra samverkande professionerna som förenklande faktorer. 

Dessa skattade också detta alternativ som fyra respektive fem på den femgradiga 

skalan. 

 

4.6 Riktlinjer för SIP och samverkan 

Del F innehöll 5 frågor kring riktlinjer om samverkan, ett tema som utgår från det 

stöddokument som Sveriges Kommuner och Landsting (2014) tagit fram och den 
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relativa samsynthet om vikten av tydliga skriftliga eller muntliga riktlinjer inom 

organisationen för framgångsrik samverkan. Målgruppen uppmanades att markera 

rimligt alternativ mellan 1-5, där 1 innebar otydliga eller obefintliga direktiv medan 5 

innebar tydliga och begripliga direktiv (Se tabell 6).  

Tabell 6. Riktlinjer för SIP och Samverkan (Antalet procent av besvararna hos respektive enhet) 

Sektion F: Direktiv för 
samverkan med BUP 
och socialtjänsten. 

Grad 1 
(Otydliga/obefintl
iga direktiv) 

Grad 2  Grad 3 Grad 4 Grad 5 (Tydliga 
och begripliga 
direktiv) 

Riktlinjer om vilka 
ärenden som det bör 
samverkas kring? 

BUP 
- 

Soc. 
11,1 

BUP 
- 

Soc. 
33,3 

BUP 
12,5 

Soc. 
16,7 

BUP 
50 

Soc. 
22,2 

BUP 
37,5 

Soc. 
11,1 

Riktlinjer om vem som 
har huvudansvar i ett 
samverkansärende? 

- 5,6 12,5 27,8 25 27,8 50 27,8 12,5 11,1 

Riktlinjer när kontakt ska 
tas för samverkan? 

- 11,1 - 11,1 25 27,8 50 38,9 25 11,1 

Riktlinjer hur en SIP 
skall utformas? 

- - - 5,6 - 11,1 25 27,8 75 55,6 

Riktlinjer hur uppföljning 
bör ske efter avslutat 
ärende? 

- 11,1 12,5 27,8 12,5 22,2 37,5 16,7 37,5 16,7 

 

Resultatet visar tendenser för att riktlinjerna anses vara relativt tydliga för båda 

parter, med undantag för riktlinjerna för vem som har huvudansvar i ett 

samverkansärende. Socialtjänsten har på alla punkter skattat lägre än BUP, varav 

störst skillnad mellan svaren går att se på fråga ett (socialtjänsten 33,3 procent och 

BUP 87,5 procent) huruvida riktlinjerna är tydliga om vilka ärenden det bör 

samverkas kring. Lägst gemensam uppskattning återfinns på fråga två som 

behandlar riktlinjerna om vem som har huvudansvar i ett samverkansärende.  

 

4.7 Övriga synpunkter beträffande SIP och samverkan 

Avslutande delen av enkäten bestod av en öppen fråga där besvararen fick möjlighet 

att fylla i övriga synpunkter vad beträffar samverkan/SIP. Två personer lämnade 

synpunkter från BUP, och tre från socialtjänsten. De två besvararna från 

socialtjänsten efterfrågar ett tydligare fokus på klientens behov vid SIP-möten, 

istället för en arena för de olika samverkande professionerna att “beställa” insatser 

av varandra. Vidare nämner en besvarare från BUP att ett gemensamt journalsystem 

vore förenklande och positivt för samverkan. Resterande två besvarare från 
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respektive enhet framhåller den personliga kännedomen som är ett resultat av 

Gotlands begränsade area som något gynnsamt för samverkan. 

 

4.8 Sambandsanalys 

Utifrån arbetets syfte så har en sambandsanalys genomförts på insamlad data i SPSS 

för att undersöka relationerna mellan professionsidentitet och professionspraxis. I 

denna analys har data från del B av enkäten, som handlar om professionspraxis och 

kunskaper om den andres arbetsområde lagts samman till ett index med ett 

minimivärde på 4 och maximumvärde motsvarande 20. Sambandsanalysen visar att 

det finns skillnader mellan olika professionsidentiteter men att det inte föreligger 

några signifikanta samband. Resultaten presenteras i nedanstående tabell (Tabell 7). 

 
Tabell 7. Uppgifter om besvararna och kunskap om den andres arbetsområde  

Sambandsanalys           4 - 20  

Yrkesbenämning: 

Psykolog 

Läkare 

Familjebehandlare 

Psykoterapeut 

Kurator 

Socialsekreterare 

 

16 (1,41) 

19 (-) 

16 (2,0) 

16 (-) 

19 (-) 

15,44 (2,33) 

 

Utbildning: 

Psykologutbildning 

Läkarutbildning 

Undersköterskeutbildning 

Psykoterapeututbildning 

Socionomutbildning 

 

16 (1,41) 

19 (-) 

16 (-)  

16,75 (2,21) 

15,44 (2,33) 

 

Antal år som yrkesverksam: 

0 – 5 

 

 

14,33 (2,25) 

 

 

 

6 – 10 16,80 (1,30)  

11 – 15 17 (-)  

16+ 16,07 (2,36)  

   

Antal år verksam inom enheten: 

0 - 5 

 

 

15,13 (2,23) 

 

 

6 – 10  16,25 (1,66)  

11 - 15 -  

16+ 16,10 (2,68) 

 

 

  

(Standardavvikelse inom parentes) 
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Tabellens resultat signalerar att det finns en viss skillnad i uppskattning av kunskap 

om den andres arbetsområde bland de olika yrkeskategorierna, läkare och kuratorer 

estimerar sin kunskap högre än resterande professioner. Liknande samband går att 

tyda från utbildningssektionen. Eftersom det inte finns någon variation inom 

yrkeskåren på socialtjänsten går det inte att dra några slutsatser huruvida 

yrkesbenämning eller utbildning påverkar kunskapen om den andres arbetsområde, 

förutom att medelvärdet ligger något lägre i jämförelse med övriga professioner. I 

linje med Wiles (2013) tidigare resonemang för de samband yrkeserfarenhet och 

kunskapsläge kan ha, går det även att antyda ett mönster av tabellen om att 

yrkeserfarenhet har inverkan på vilken grad av kunskap man anser sig ha om 

respektive enhet. Nämnvärt, men inte förvånande, är resultatet för de svarande med 

0-5 års yrkeserfarenhet, där de har skattat sin kunskap lägre jämfört med övriga. 

Vidare nämnvärt är också att de svarande i mellanspannet relaterat till 

yrkeserfarenhet (6 – 10 och 11 – 15 år) skattar sin kunskap högre än de med längst 

yrkeserfarenhet. Med liknande karaktär går det slutligen att utläsa ett visst samband 

mellan tid verksam inom respektive enhet och ökade kunskaper om den andres 

arbetsområde. 

 

5. Diskussion 
 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att kartlägga samverkan mellan BUP och socialtjänsten 

inom region Gotland. I denna kartläggning eftersträvade vi att besvara de centrala 

frågorna hur professionsidentiteters och professionspraxis påverkar samverkan 

mellan socialtjänsten och BUP på Gotland. Vi eftersträvade även att kartlägga 

implementeringen av SIP hos dessa enheter. Resultatet av vår enkätstudie har visat 

tendenser till att det kan finnas ett samband mellan professionsidentiteter och 

förutsättningar för väl fungerande samverkan. Vidare av resultatet går det att finna 

att samverkan mellan BUP och socialtjänsten på Gotland är väl fungerande, vilket är 
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i linje med tidigare studier gjord på ön (Derwinger Hallberg, 2015). 

 

Det går dock att identifiera vissa förbättringsområden, inte minst genom att 

resultaten visar att de olika verksamheterna efterfrågar utbildning om varandras 

arbetsområden. Särskilt intressant är att BUP skattar sin kunskap om socialtjänsten 

hög, medan socialtjänsten i mycket högre grad anser att BUP behöver utbilda sig om 

socialtjänstens arbete. Med andra ord finns det delade meningar om behovet av 

kunskap om socialtjänstens område. Något som skulle kunna förklaras i resonemang 

kring professionsidentitet, där medarbetarna på BUP har en högre grad av 

specialiserad kunskap om ett specifikt område, medan svararande inom 

socialtjänsten har en bred utbildning och mer generaliserad kunskap (Wiles, 2012). 

Skillnad i utbildningsbakgrund skulle därmed kunna ses som en försvårande 

omständighet med att få en fördjupad förståelse för den andres arbete (Axelsson & 

Bihari Axelsson, 2013). Med stöd av dessa resultat skulle det gå att förklara detta 

med den ytterligare hypotesen att det är lättare att få en förståelse för ett mera 

specialiserat arbetsområde än att skapa sig en förståelse för ett bredare arbetsområde 

som rymmer mer komplexitet, vilket också kan förklara skillnaden i detta fall. 

 

Vidare visar resultatet att svararande generellt skattar sin egen individuella kunskap 

högre än arbetsplatsens samlade kunskap. Samverkan mellan BUP och socialtjänsten 

på Gotland kan anses som tidigare nämnt vara väl fungerande, vilket delvis skulle 

kunna förklaras genom att öns geografiska avgränsning underlättar naturliga 

kontakter över professionsgränserna. Goda förutsättningar för att skapa kontakter 

och det faktum att Gotland fått ta del av medel kopplade till PRIO-satsningen kan 

delvis vara förklarande faktorer till den omfattning samverkan sker på Gotland, 

eftersom PRIO-satsningen varit drivande för implementeringen av SIP (Derwinger, 

personlig kommunikation, 2016-05-02). Resultatet pekar även på att kunskapsläget 

angående SIP på Gotland överlag verkar högt. Vårt resultat indikerar att riktlinjerna 

för genomförandet av en SIP i mångt och mycket är tydliga, vilket har visat sig vara 
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av vikt i utvecklingsarbetet av samverkan på Gotland (Derwinger, personlig 

kommunikation, 2016-05-02). Tydliga riktlinjer är också något som kan ses som en 

framgångsfaktor för väl fungerande samverkan på Gotland (jfr. samverkan i västra 

Götalands län, Esbjörn & Hagqvist, 2013). Även fast majoriteten av de frågor som 

behandlade SIPs riktlinjer skattades som tydliga, går det dock att utläsa en 

efterfrågan om ytterligare tydlighet. 

 

Vår studie indikerar att i det flesta fall där samverkan mellan enheterna sker, 

upprättas också en SIP. Det framgår dock av resultatet att det finns fall där 

samverkan sker utan SIP, exempelvis i ärenden med socialpsykiatriskt team (SPT). 

Resultatet pekar således på att båda parterna använder sig av SIP i relativt stor 

utsträckning, vilket präglar samverkan som helhet. De båda parterna anser att hög 

arbetsbörda och bristande resurser i viss mån försvårar samverkan i dagsläget. Fallet 

Gotland är här inget undantag utan andra studier på området visar liknande resultat 

(Axelsson & Bihari Axelsson 2013; Jakobssen & Lundgren, 2013).  

 

Vidare anser de båda parterna att skilda synsätt på individers problematik är en 

försvårande omständighet för samverkan och här synliggörs problematiken med 

skilda professionsidentiteter och professionspraxis i samverkansarbete 

(Wackerhausen, 2009). En stark professionsidentitet kan å ena sidan ge nödvändiga 

förutsättningar för att klara det dagliga arbetet och undvika misstag inom den egna 

verksamheten, men å andra sidan, om kunskapen om andras ansvarsområden är 

bristfällig får detta konsekvenser för den egna professionspraxisen. 

 

5.2 Studiens tillförlitlighet och begränsningar 

En styrka med denna studie är att resultatet delvis bekräftar den bild tidigare 

forskning gett på området, vilket talar för studiens reliabilitet. Dock innebär 

egenkonstruerade enkäter både att frågorna inte är testade sedan innan och ett 

avvikande från tidigare etablerade enkätstudier gjord på området, och så ledes ett 
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negativt påslag för studiens reliabilitet. Förvisso är det externa bortfallet något högt, 

men med en svarsfrekvens på 47 procent visar studien på vissa intressanta resultat 

som är väl värda att beakta och som pekar på tendenser som framkommit i liknande 

studier på området (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013; Derwinger Hallberg, 2015; 

Landstinget Västernorrland, 2014). Eftersom att de fyra enkätfrågor vi hade som var 

av kvalitativ karaktär var valfri att besvara, har vi valt att utesluta dessa i 

resonemang kring internt bortfall. Som tidigare redovisat erhöll dessa frågor relativt 

låg svarsfrekvens. Avslutningsvis är en styrka med studien att den får anses ha en 

hög validitet då enkätfrågorna grundas på en god förförståelse av 

samverkanssatsningarna som gjorts på ön (jfr. Ejlertsson, 2014).  

 

5.3 Vidare forskning 

Historiskt sett har det professionella landskapet förändrats över tid och så kommer 

det förmodas att fortsätta, men de olika professionsbakgrunder som påträffas i denna 

studie poneras överleva och för att kunna möta framtidens samverkansbehov får de 

inte tappa helhetssynen på individen och under arbetets gång väcktes följande frågor 

som relevanta att forska vidare om. 

 

1) Hur har utvecklingsarbetet och implementeringen av SIP sett ut på andra platser i 

Sverige? 2) Hur påverkar organisationsuppbyggnad (Landsting/kommun) 

samverkan i andra delar av landet? 3) Undersöka mer utförligt vad 

implementeringen av SIP har inneburit för individen, ur ett klientperspektiv? 
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Enkätbilaga BUP 

Samordnad individuell plan – SIP, i ärenden som rör barn med 

psykiatrisk problematik på Gotland 

Sedan 2010 finns det krav på att en samordnad individuell plan, SIP skall upprättas i de fall en 

person har behov av stödinsatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård 

(Socialstyrelsen, 2014). I denna studie vill vi undersöka hur denna lagstadgade skyldighet till 

samverkan påverkat samarbetet mellan Barn- och ungdomspsykiatrin och Socialtjänsten inom 

Region Gotland. Enkäten riktar sig till anställda inom dessa respektive verksamheter.  

 

Studien genomförs som en C-uppsats i socialt arbete på Mittuniversitetet och är beräknad att 

vara tillgänglig via Mittuniversitetet i Östersund i slutet av juni månad 2016.  

 

Denna enkät är uppdelad i följande sju delar: 

Sektion A: Uppgifter om Dig som yrkesverksam. 

Sektion B: Din kunskap rörande Socialtjänstens arbetsområde. 

Sektion C: Din uppskattning av när och hur samverkan bör ske samt hur det fungerar.  

Sektion D: Din uppfattning om vad som i nuläget försvårar samverkan med Socialtjänsten. 

Sektion E: Din uppfattning om vad som skulle förenkla samverkan med Socialtjänsten. 

Sektion F: Riktlinjer för samverkan med Socialtjänsten. 

Sektion G: Övriga synpunkter.  

 

Inkomna svar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att de svar Du lämnar i 

enkäten inte kommer att kunna kopplas till Dig som person. När uppsatsen presenterats och 

blivit godkänd så kommer alla enkätsvar att förstöras. 

 

Vi är mycket tacksamma om Du vill ta Dig tid att besvara enkäten, vilken beräknas ta ca. 10 

minuter.  

 

 

Fredrik Rosvall   Kim Bäckström 

Socionomstuderande   Socionomstuderande 

Mittuniversitetet i Östersund  Mittuniversitetet i Östersund 

E-post: frro1302@student.miun.se  E-post: kiba1300@student.miun.se 

Mobil: 073-627 94 02   Mobil: 076-776 81 22 

 

Majen Espvall 

Handledare 

Mittuniversitetet i Östersund 

E-post: majen.espvall@miun.se 
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Enkät till BUP 

 

A. Uppgifter om dig som yrkesverksam 
 

 

1. Hur många år har Du varit verksam inom ditt yrkesområde?_____år 

2. Hur länge har Du arbetat inom BUP?_____år 

3. Vad är Din yrkesbenämning?_______________________________________ 

4. Vilken utbildning har Du? …………………………….. 

 

B. Kunskap om Socialtjänsten 
 

Markera mellan 1-5, där 1 innebär den lägsta graden och 5 den högsta. 

(Ringa in lämpligt alternativ.) 
 

1. Enligt Din uppskattning hur stor kunskap har Du om vad som är Socialtjänstens ansvarsområde 

gällande barn och unga med psykisk/psykiatrisk problematik? 

 

1 2 3 4 5   
 

 

2. Enligt Din uppskattning hur stora kunskaper har Du om vem/vilka inom Socialtjänsten Du kan 

vända Dig till för att initiera ett samverkansärende?   

 

1 2 3 4 5   
 

 

3. Enligt Din uppskattning hur stor kunskap har Du om hur man bör gå tillväga för att initiera ett SIP-

möte? 

 

1 2 3 4 5   
 

 

4. Enligt Din uppskattning hur stor är den sammantagna kunskapen på Din arbetsplats gällande frågor 

som berör Socialtjänstens arbetsområde? 

 

1 2 3 4 5   
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C. Frågor kring samverkan 
 

Markera mellan 1-5, där 1 innebär den lägsta graden och 5 den högsta. 

(Ringa in lämpligt alternativ.) 

 
1. Enligt Din uppskattning, i vilken grad tycker Du samverkan fungerar mellan BUP och 

Socialtjänsten på Gotland? 

 
1 2 3 4 5   
 

 

2. Enligt Din uppskattning, i vilken grad sker samverkan då individer har behov av stödinsatser både 

från Er och Socialtjänsten? 

 
1 2 3 4 5   
 
3. Enligt Din uppskattning, i hur stor del av fallen, där en individ har behov av stödinsatser både från 

Er och Socialtjänsten, upprättas en SIP? 

 
1 2 3 4 5   
 

4. I vilken grad anser Du att Du har tillräcklig kunskap för när en SIP skall upprättas? 

 
1 2 3 4 5   
 
5. I vilken grad tycker Du att regelverk/riktlinjer för hur och när en SIP ska användas är tydliga? 

 
1 2 3 4 5   

 
6. I vilken grad tycker Du att SIP är ett bra verktyg för samverkan med Socialtjänsten? 

 
1 2 3 4 5   
 
7. Enligt Din uppskattning hur stor del av fallen sker samverkan tillsammans med ytterligare någon 

part, förutom Socialtjänsten, så som till exempel skola, försäkringskassan eller elevhälsan etc.? 

 
1 2 3 4 5   
 

8. Är Du involverad i någon samverkansgrupp/konsultationsgrupp där träffar sker regelbundet och 
där Socialtjänsten är minst en av deltagarna? 

 
Ja Nej 
 

Om Ja, vad samverkas det om, vilka träffas och hur ofta? 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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D. Försvårande av samverkan 
 

Anser Du att det finns förhållanden som försvårar samverkan med Socialtjänsten idag? Markera 

mellan 1-5 där 1 innebär inga hinder och 5 innebär stora hinder. (Ringa in lämpligt alternativ.) 
 

1. Svårighet att få kontakt med Socialtjänsten 

 
1 2 3 4 5   

 
2. Hög arbetsbörda inom den egna arbetsgruppen 

 
1 2 3 4 5   
 

3. Hög arbetsbörda inom Socialtjänstens arbetsgrupp 

 
1 2 3 4 5   
 
4. Klienten/patienten avböjer samverkan 

 
1 2 3 4 5   
 

5. Avsaknad av personlig kontakt inom Socialtjänsten 

 
1 2 3 4 5   
6. Skilda synsätt på problematiken inom de olika organisationerna 

 
1 2 3 4 5   
 

7. Annat som kan försvåra (Valfri) 

 
1 2 3 4 5   
 

Vad avser Du med annat? 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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E. Förenklande av samverkan 
 

Vad anser Du skulle förenkla samverkan med Socialtjänsten? Markera mellan 1-5 
där 1 innebär ingen förenkling och 5 innebär att samverkan förenklas stort. 
(Ringa in lämpligt alternativ.) 
 

1. Mer resurser 

 
1 2 3 4 5   
 
2.  Tydligare lagstiftning 

 
1 2 3 4 5   
 

3.  Internutbildning/fortbildning kring samverkan 

 
1 2 3 4 5   
 

4. Bättre kunskap om Socialtjänstens arbetsuppgifter 

 
1 2 3 4 5   
 

5. Förbättrade kunskaper hos Socialtjänsten om Era arbetsuppgifter 

 
1 2 3 4 5   
 

6. Regelbundna träffar för konsultation 

 
1 2 3 4 5   
 

7. Att det finns avsatta resurser för samverkan 

 
1 2 3 4 5   
 

8. Annat som kan förenkla (Valfri) 

 
1 2 3 4 5   
 
Vad avser Du med annat? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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F. Frågor kring riktlinjer om samverkan 
 
Anser Du att det inom Din organisation finns tydliga, skriftliga eller muntliga riktlinjer om 

samverkan med Socialtjänsten. Markera mellan 1-5 där 1 innebär otydliga eller obefintliga direktiv 

medan 5 innebär tydliga och begripliga direktiv. 
(Ringa in lämpligt alternativ.) 

 

1. Riktlinjer om vilka ärenden som det bör samverkas kring? 

  

1 2 3 4 5   
 

2. Riktlinjer om vem som har huvudansvar i ett samverkansärende? 

  

1 2 3 4 5   

 

3. Riktlinjer när kontakt ska tas för samverkan? 

 

1 2 3 4 5   

 
4. Riktlinjer hur en SIP skall utformas? 

 

1 2 3 4 5   

 
5. Riktlinjer hur uppföljning bör ske efter avslutat ärende? 

 

1 2 3 4 5   
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G. Övrigt 
 

Här har Du möjlighet att skriva ner övriga synpunkter som Du vill tillföra gällande samverkan: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för Din medverkan! 
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Enkätbilaga socialtjänsten 

Samordnad individuell plan – SIP, i ärenden som rör barn med 

psykiatrisk problematik på Gotland 

Sedan 2010 finns det krav på att en samordnad individuell plan, SIP skall upprättas i de fall en 

person har behov av stödinsatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård 

(Socialstyrelsen, 2014). I denna studie vill vi undersöka hur denna lagstadgade skyldighet till 

samverkan påverkat samarbetet mellan Barn- och ungdomspsykiatrin och Socialtjänsten inom 

Region Gotland. Enkäten riktar sig till anställda inom dessa respektive verksamheter.  

 

Studien genomförs som en C-uppsats i socialt arbete på Mittuniversitetet och är beräknad att 

vara tillgänglig via Mittuniversitetet i Östersund i slutet av juni månad 2016.  

 

Denna enkät är uppdelad i följande sju delar: 

Sektion A: Uppgifter om Dig som yrkesverksam. 

Sektion B: Din kunskap rörande Barn- och ungdomspsykiatrins arbetsområde. 

Sektion C: Din uppskattning av när och hur samverkan bör ske samt hur det fungerar.  

Sektion D: Din uppfattning om vad som i nuläget försvårar samverkan med Barn- och 

ungdomspsykiatrin. 

Sektion E: Din uppfattning om vad som skulle förenkla samverkan med Barn- och 

ungdomspsykiatrin. 

Sektion F: Riktlinjer för samverkan med Barn- och ungdomspsykiatrin. 

Sektion G: Övriga synpunkter.  

 

Inkomna svar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att de svar Du lämnar i 

enkäten inte kommer att kunna kopplas till Dig som person. När uppsatsen presenterats och 

blivit godkänd så kommer alla enkätsvar att förstöras. 

 

Vi är mycket tacksamma om Du vill ta Dig tid att besvara enkäten, vilken beräknas ta ca. 10 

minuter.  

 

 

Fredrik Rosvall   Kim Bäckström 

Socionomstuderande   Socionomstuderande 

Mittuniversitetet i Östersund  Mittuniversitetet i Östersund 

E-post: frro1302@student.miun.se  E-post: kiba1300@student.miun.se 

Mobil: 073-627 94 02   Mobil: 076-776 81 22 

 

Majen Espvall 

Handledare 

Mittuniversitetet i Östersund 

E-post: majen.espvall@miun.se 
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Enkät till Socialtjänsten 
 

A. Uppgifter om dig som yrkesverksam 
 

 

1. Hur många år har Du varit verksam inom ditt yrkesområde?_____år 

2. Hur länge har Du arbetat inom Socialtjänsten?_____år 

3. Vad är Din yrkesbenämning?_______________________________________ 

4. Vilken utbildning har Du? …………………………….. 

 

B. Kunskap om Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 
 

Markera mellan 1-5, där 1 innebär den lägsta graden och 5 den högsta. 

(Ringa in lämpligt alternativ.) 
 

1. Enligt Din uppskattning hur stor kunskap har Du om vad som är BUPs ansvarsområde gällande barn 

och unga med psykisk/psykiatrisk problematik? 

 

1 2 3 4 5   
 

 

2. Enligt Din uppskattning hur stora kunskaper har Du om vem/vilka inom BUP Du kan vända Dig till 

för att initiera ett samverkansärende?   

 

1 2 3 4 5   
 

 

3. Enligt Din uppskattning hur stor kunskap har Du om hur man bör gå tillväga för att initiera ett SIP-

möte? 

 

1 2 3 4 5   
 

 

4. Enligt Din uppskattning hur stor är den sammantagna kunskapen på Din arbetsplats gällande frågor 

som berör BUPs arbetsområde? 

 

1 2 3 4 5   
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C. Frågor kring samverkan 
 

Markera mellan 1-5, där 1 innebär den lägsta graden och 5 den högsta. 

(Ringa in lämpligt alternativ.) 

 
1. Enligt Din uppskattning, i vilken grad tycker Du samverkan fungerar mellan BUP och 

Socialtjänsten på Gotland? 

 
1 2 3 4 5   
 

 

2. Enligt Din uppskattning, i vilken grad sker samverkan då individer har behov av stödinsatser både 

från Er och BUP? 

 
1 2 3 4 5   
 
3. Enligt Din uppskattning, i hur stor del av fallen, där en individ har behov av stödinsatser både från 

Er och BUP, upprättas en SIP? 

 
1 2 3 4 5   
 

4. I vilken grad anser Du att Du har tillräcklig kunskap för när en SIP skall upprättas? 

 
1 2 3 4 5   
 
5. I vilken grad tycker Du att regelverk/riktlinjer för hur och när en SIP ska användas är tydliga? 

 
1 2 3 4 5   

 
6. I vilken grad tycker Du att SIP är ett bra verktyg för samverkan med BUP? 

 
1 2 3 4 5   
 
7. Enligt Din uppskattning hur stor del av fallen sker samverkan tillsammans med ytterligare någon 

part, förutom BUP, så som till exempel skola, försäkringskassan eller elevhälsan etc.? 

 
1 2 3 4 5   
 

8. Är Du involverad i någon samverkansgrupp/konsultationsgrupp där träffar sker regelbundet och 
där BUP är minst en av deltagarna? 

 
Ja Nej 
 

Om Ja, vad samverkas det om, vilka träffas och hur ofta? 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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D. Försvårande av samverkan 
 

Anser Du att det finns förhållanden som försvårar samverkan med BUP idag? Markera mellan 1-5 

där 1 innebär inga hinder och 5 innebär stora hinder. (Ringa in lämpligt alternativ.) 
 

1. Svårighet att få kontakt med BUP 

 
1 2 3 4 5   

 
2. Hög arbetsbörda inom den egna arbetsgruppen 

 
1 2 3 4 5   
 

3. Hög arbetsbörda inom BUPs arbetsgrupp 

 
1 2 3 4 5   
 
4. Klienten/patienten avböjer samverkan 

 
1 2 3 4 5   
 

5. Avsaknad av personlig kontakt inom BUP 

 
1 2 3 4 5   
6. Skilda synsätt på problematiken inom de olika organisationerna 

 
1 2 3 4 5   
 

7. Annat som kan försvåra (Valfri) 

 
1 2 3 4 5   
 

Vad avser Du med annat? 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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E. Förenklande av samverkan 
 

Vad anser Du skulle förenkla samverkan med BUP? Markera mellan 1-5 
där 1 innebär ingen förenkling och 5 innebär att samverkan förenklas stort. 
(Ringa in lämpligt alternativ.) 
 

1. Mer resurser 

 
1 2 3 4 5   
 
2.  Tydligare lagstiftning 

 
1 2 3 4 5   
 

3.  Internutbildning/fortbildning kring samverkan 

 
1 2 3 4 5   
 

4. Bättre kunskap om BUPs arbetsuppgifter 

 
1 2 3 4 5   
 

5. Förbättrade kunskaper hos BUP om Era arbetsuppgifter 

 
1 2 3 4 5   
 

6. Regelbundna träffar för konsultation 

 
1 2 3 4 5   
 

7. Att det finns avsatta resurser för samverkan 

 
1 2 3 4 5   
 

8. Annat som kan förenkla (Valfri) 

 
1 2 3 4 5   
 
Vad avser Du med annat? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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F. Frågor kring riktlinjer om samverkan 
 
Anser Du att det inom Din organisation finns tydliga, skriftliga eller muntliga riktlinjer om 

samverkan med BUP. Markera mellan 1-5 där 1 innebär otydliga eller obefintliga direktiv medan 5 

innebär tydliga och begripliga direktiv. 
(Ringa in lämpligt alternativ.) 

 

1. Riktlinjer om vilka ärenden som det bör samverkas kring? 

  

1 2 3 4 5   
 

2. Riktlinjer om vem som har huvudansvar i ett samverkansärende? 

  

1 2 3 4 5   

 

3. Riktlinjer när kontakt ska tas för samverkan? 

 

1 2 3 4 5   

 
4. Riktlinjer hur en SIP skall utformas? 

 

1 2 3 4 5   

 
5. Riktlinjer hur uppföljning bör ske efter avslutat ärende? 

 

1 2 3 4 5   
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G. Övrigt 
 

Här har Du möjlighet att skriva ner övriga synpunkter som Du vill tillföra gällande samverkan: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för Din medverkan! 
 


