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Onsdagen 

 
 
Den första dagen inleddes med en gemensam lunch i Klockargårdens fina lunchsal. Lena 
Rosén från FINSAM inledde programmet med att tala om att det som kommer fram under de 
här dagarna blir ett förarbete till konferensen om Välfärden i Västerbergslagen 2015. 

 
Samverkan är inte helt enkelt och forskning har 
klargjord att förtroende och tillit mellan parterna är en 
absolut förutsättning för att samverkan kan ske. En 
annan förutsättning är kunskap och respekt för varandras 
uppdrag det kommer vi också att klargöra. Den tredje 
viktiga delen i samverkan är att man har en helhetssyn 
på individen som man möter och över vilka behov de 
har.  
 
På torsdagen diskuterar de olika grupperna utifrån några 
fallbeskrivningar. Hur kunde vi ha gjort det här bättre? 
Vad fungerade och vad fungerade inte? I år har LSG 
breddat sin inbjudan men alla kunde inte komma men vi 
är glada för alla som har kommit. Vi kommer att lyfta 
fram två bra exempel på samverkan för att kunna 
diskutera om hur vi vill att samverkan i 
Västerbergslagen ska se ut.  
 

En inbjudan från FINSAM till 2 frukostmöten på församlingsgården i Ludvika, den 23 
oktober är temat ”Unga till arbete” och den 2 december ”Samtalsmottagningen barn och 
unga”. Det är en ny verksamhet och de berättar om hur det arbetet blev och om det fungerade 
som man hade tänkt samt hur man ska jobba framöver. 
 
Försäkringskassan (FK) har ett samordningsuppdrag som är ett tillsynsuppdrag från 
regeringen för en effektiv användning av resurser där människor får den hjälp de ska ha. FK 
uppdrag är att utreda och att betala ut förmåner och ersättningar men även att sköta en effektiv 
och rättsäker verksamhet.  
 
Individ och familjeomsorgen (IFO) – Smedjebacken, Ludvika 
Grunduppdraget är att tillgodose kommuninvånarnas behov av trygghet och försörjning och 
det man utgår ifrån är Socialtjänstlagen.  Den ger inriktningen på IFO:s arbete och lagen är i 
sig väldigt vid och kan tolkas på olika sätt. Samverkan är en grundförutsättning för att på kort 
tid ge ex försörjningsstöd.  
 
Öppenvårdspsykiatrin har en sluten och en öppen vård samt rättspsykiatrin som 
tillsammans med primärvården har ansvar för vård och behandling av vuxna med psykisk 
ohälsa. Vi har dokument som styr både vad vi har att erbjuda och vad som finns att tillgå men 
även ett dokument för uppdelningen mellan den öppna psykiatrin och primärvården. De besök 
och utredningar som görs ska mynna ut till en vårdplan som blir ett hjälpmedel och 
arbetsinstrument. Efter kartläggningen återför man det till en konferens för gemensam 
bedömning som resulterar i en diagnos. 
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Arbetsmarknadsenheten (AME)- Smedjebacken och Ludvika 
I Smedjebacken försöker man få till ett organiserat AME och vi är indelade i olika kategorier 
och utifrån dem arbetar vi.  Det gemensamma förhållningsättet är grundat på matrealet 7-
Tjugo. Inom AME – Smedjebacken satsar vi på utbildning men även på att kartlägga och följa 
upp varje deltagare. Den frågan man ställer sig är om de åtgärder som vidtas är rätt för 
individen och arbetar vi på rätt sätt? Kanske till nästa år har vi utvecklat AME - 
Smedjebacken med mer struktur och har större samarbete med Ludvika då de kommit längre. 
 
På ett år har AME - Ludvika gått från 4 tjänster till 10 och det har att göra med projekten 
Jobbslussen samt Resursjobb och med två projekt som vi gör i samverkan med IFO. Sen i 
höst har vi i även arbetsträning och förstärkt arbetsträning. 
 
Jobbslussen som projekt tar slut i oktober och förhoppningsvis kommer den sen att ingå i den 
ordinarie verksamheten. Syftet är att jobba med de arbetslösa och de som har försörjningsstöd 
så att de snabbare ska komma ut i arbete eller studier. Jobbslussen som började i januari där 
ser vi redan ett resultat av deras arbete och de har haft hjälp från AF.  
 
Resursjobben som varit igång under ett år där 92st gick ut i arbete i olika kommunala 
förvaltningar och 17st har slutat sitt anställningsår nu den sista september. Vi har även flyttat 
från Marnäsliden och in till Centrum vilket gjort att vi kommit våra deltagare närmare.  
 
Arbetsförmedlingen (AF) 
Eftersom vi har en ny regering blir det spännande att se hur den navigerar och vad den vill. Vi 
har haft en regering som i 8 år tydligt visat och sagt att så många som har någon typ av 
arbetsförmåga ska arbeta det gjorde att en samverkan har växt fram på olika sätt. Det handlar 
om att individer går från ett bidragsberoende till ett lönearbete vilket för individen ger en ökad 
frihet. Man slipper bli kontrollerad av AF, Socialen och FK.  
 
Genom utökad samverkan och genom att vi gör den ännu bättre betyder väldigt mycket för 
individen. AF har ett bra samarbete med AME, FK, Kommunen och det ska bli spännande att 
se vad de här två halvdagarna kan ge. Det viktiga för AF är att flytta människor från 
utanförskap till arbete.  
 
Integration – Frändskapshuset - i samverkan med kommunerna Smedjebacken och Ludvika. 
Vårt uppdrag är att etablera och bosätta människor som fått uppehållstillstånd i Sverige. Ett 
annat är samhällsorientering för de nyanlända, se till att de får kontakt med AF, FK och andra 
myndigheter.  
 
Frändskapshuset fungerar som navet och vi har precis avslutat projektet ”En väg in” där man 
fått medel från FINSAM. Nu har man gått tillbaka till ordinarie verksamhet fram till 
årsskiftet.  
 
Västerbergslagensutbildningscentrum (VBU)  
Det man ser i skolan idag är att det finns människor som haft eller har begynnande 
missbruksproblem eller psykisk sjukdom där vi från samhället ställer orimliga krav. Hur ska 
de lyckas med sina studier? Är man inte i form då gör man inget bra jobb det vet vi alla. Men 
vi har byggt upp ett system där vi ska gå igenom på normal tid och gör man inte det hamnar 
man utanför. Det är en av anledningarna till att VBU har tagit in personal på skolan där man 
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utbildat dem på andra delar än att bara vara lärare. För det räcker inte idag att bara ha lärare 
på skolan.  
 
Vi har ansvaret för att möta dem och det måste vi ta för 
vi kan inte lägga det på dem. När vi skickade ut en 
förfrågan till ungdomarna i gruppen 16-24, ca 180 
förfrågningar, i det Europeiska Social projektet(ESF) 
var det mindre än 10 % som hörde av sig. Där började 
vårt jobb, för att nå de här individerna måste man 
besöka dem hemma på kvällstid eftersom de har vänt 
på dygnet. Det är den vägen vi måste gå om vi menar 
allvar med att söka de här individerna och lösa 
problemen. Gör vi inte det kommer vi inte att lyckas.  
 
Det står samverkan på var och varannan rad men det är 
samarbetet i vardagen som räknas. Har vi som sitter på 
olika myndigheter inget vardagssamarbete kommer vi 
inte att lyckas. Gun-Britt som är en stöttepelare i 
arbetet med projekt ”vägval framtid” och vi började 
med att göra en kartläggning. Vad klarade de och vad klarade inte, hur ser den psykiska – 
psykosociala hälsa ut och socialt. Vi skapade 2 strukturgrupper, social problematik och 
neuropsykiatriska diagnoser – autismaspektet.  
 
Den personal som nu är anställd håller på att utbilda sig i KBT för att möta de här 
ungdomarna på plats och på ett realistiskt sätt. För kan vi utbilda personal på hemmaplan för 
att hjälpa dessa istället för att skicka iväg dem på institution/skolhem eller annat är det en 
lönsam affär.  
 
Primärvården 
Primärvården har ansvaret för koordineringen av patienterna i sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen. En samordnare på deltid har slutat och tjänsten som rehab 
koordinator på heltid under 1 års tid är utlyst, för att succesivt trappas ner. Rehab 
koordinatorn får vara med om att utforma rehabiliteringsteamet för VB. I det multi 
modalateamet finns flera yrkeskategorier, som sjukgymnast, läkare samt samtalsmottagning, 
där rehab koordinator kommer att sitta som spindeln i nätet. Då primärvården är en viktig 
aktör i samverkan är det bra att man har börjat samordna det hela bättre.  
 
FINSAM 
Vi arbetar utifrån en lag som har möjliggjort att de stora aktörerna FK, AF, Landstinget och 
kommun kan samverka finansiellt. Målet är att ”nu ska ingen hamna mellan stolarna” men så 
lätt är det inte och det finns fler med samordningsbehov än vi kan möta. Syftet är att återställa 
eller öka den enskildes funktions- eller arbetsförmåga. Regeringen har överlåtit till 
kommunen att anpassa prioriteringen till lokala behovsgrupper och förväntar effekt på 3 plan, 
för individen, samverkan och för samhället.   

 
Det centrala motivet är att förbättra samarbete mellan olika verksamheter och myndigheter.  
FINSAM VB täcker Smedjebacken och Ludvika och har valt att arbeta utifrån 4 ben; 
Teamsamverkan (Finsamteamet), Rehabkonsulentteam med social och arbetslivsinriktad 
rehabilitering. Vi arbetar även med att öka samverkan och anordnar konferenser för att 
förbättra samverkan ytterligare.  
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Förebyggande insatser som självhjälpsgrupper kommer vi att arbeta mer med. Vi har nu 
personal som står redo att börja med självhjälpsgrupper. Vi står för igångsättningen, lokaler 
och metoder för 1 år efter det får man leva vidare på egen hand. Tanken är att avlasta 
verksamheterna ute i kommunerna.  
 

Resurskatalogen Vuxna - AME 
Det började i Tällberg förra året på våren 2013 med kartläggning av 
samarbetspartners i Arena Barn och Unga. Det följdes med ett 
fortsättningsprojekt våren 2014 med att kartlägga aktörer för vuxna i 
en Resurskatalog. Samarbetspartners har varit FINSAM VB, Ludvika 
kommun och AME. Syftet var att hitta aktörer till gruppen, 18 år och 
uppåt, som kan leda till egen försörjning. Resurskatalogen finns på 
kommunens hemsida sammanlagt är det 23 olika aktörer och 
tillsammans utgör de 100 olika resurser. Katalogen är till ingen nytta 
om den inte används det är när den används som den kan utgöra en 
enorm skillnad för den enskilde.  
 
 
 

 
En förstudie till Tillväxt för alla som är den 26 november i Borlänge där region Dalarna 
anmälda. En dörr in stod det i förstudien något man såg att det behöver man jobba vidare med 
i kommunerna. 
 
Faluns modell av ”en dörr in” 
Falun lade ner sin beredningsgrupp och har istället ett mottagningsteam där slussen till alla 
insatser i Falun finns. Resan började 2012 när man på försök omorganiserade Falun och 
startade ett mottagningsteam på försök i 2år. Tanken var att mottagningsteamet skulle ersätta 
beredningsgruppen och att det var en sluss till alla insatser. Parterna tyckte att vi kunde 
finansiera det här själva, totalt 1,5 års arbete i teamet och vi är 57000 invånare i Falun så 
någon dyr historia är det inte. I slutet av 2013 beslutade man att mottagningsteamet skulle bli 
ordinarie verksamhet och då upphörde styrgruppens funktion att gälla. 
 
Mottagningsteamet ska vara dörren in till samhället för de 
personer som man kört fast med i den ordinarie 
samverkan. Man tar kontakt med mottagningsteamet 
direkt och vid receptionen finns det en blankett där man 
fyller i sina person- och kontaktuppgifter samt en 
samtyckesblankett. Målet är att man blir uppringd inom 1-
2v och får en tid till mottagningsteamet. Personalen har 3 
bokade tider varje vecka och det är lite slumpartad 
beroende på vem som kan i sina scheman. Tanken är att 
man ska träffa 2 av personalen som individen berättar sin 
historia för. Sen ska vi slussa personen vidare och 
förhoppningsvis rätt genom djungeln av insatser (100st).  
För att kunna göra det behöver vi få reda på så mycket 
som möjligt. Mottagningsteamets uppdrag är raka 
vägen till rätt stöd så fort det går och med större precision än beredningsgruppen.  
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Man möter individen som får vara med och vara delaktig i sin egen rehab process. Efter 
kartläggningssamtalet tar man med sig materialet och varje fredag förmiddagen har man 
avsatt tid för att gå igenom ärenden. Hela teamet är med för att stötta och hjälpa till utifrån det 
som de 2 personerna som mött individen har sett. Chefen för Psykiatrin är med varannan 
fredag, motsvararande timmar i beredningsgruppen, eftersom man vet vilka ärenden som 
kommer upp. De kan gå in i sina datasystem och se vad som gjorts innan för de individer som 
varit där. Bara det ger en ökad säkerhet när man har koll på vad som gjorts innan och vart 
man ska ta vägen. Från början var önskemålet att primärvården och rehabiliteringen skulle 
vara med som konsulter men där är vi inte. Däremot har de gett oss kontaktuppgifter om 
någon sökande behöver uppsöka primärvården/ rehabiliteringen så vet vi vem vi ska ringa. 
Men något sådant specifikt ärende har vi inte haft än. 
 
När man har identifierat vem som är ansvarig för ärendet lämnar man över det och fungerar 
det inte kan det hända att de kommer tillbaka för en ny konsultation och insatser. Det kan 
hända att det slutar med sjukersättning och då ska man få det för personens skull. Det 
mottagningsteamet ska ha koll på är resurskatalogen och över vad som händer i våra 
organisationer. Det är på gång att knyta terapeuter till mottagningsteamet dels för 
kartläggningssamtal men även för arbetsförmågabedömning.   
 
Högskolan Dalarna gjorde en kvalitativ studie som visade att det här var bättre.  Det var detta 
att jag fick vara med själv, jag behövde bara dra min story en gång där alla verkligen lyssnade 
och tog sig tid. Man fick snabbare hjälp.  
 
Det har blivit lättare att fånga hemmasittare och att söka stöd utan att gå genom AF. 
Förkortade handläggningstider med bättre underlag, historik och där alla pusselbitarna finns 
på plats då alla datorerna är kopplade.  Alla kompetenser finns där och en överblick över 
utbudet. Man får större precision och rätt stöd i mottagningsteamet och individen får hjälp 
mer effektivt. Att personen är motiverad när mottagningsteamet slussar iväg personen är 
viktigt då en rehab resa startas och en förutsättning för att lyckas. Det upplevde vi när det var 
en väntetid på 1 år till coaching teamet då hade våra deltagare tappat motivationen och tilltron 
till myndigheter för länge sen.  
 
För alla handläggare ute på våra myndigheter finns en möjlighet att skicka hit folk som 
skriver in sig på mottagningsteamet i vissa fall har de gått med individen som ett stöd. Under 
projektiden fick mottagningsteamet åka runt till myndigheterna och informera. Support 
Employment är något som vi ser att vi behöver på mottagningsteamet. En fördel med 
mottagningsteamet är att insatserna sker mycket tidigare än i det gamla systemet.  
 
Mitt tips är gör detta och vi är på flera ställen i Sverige och pratar om mottagningsteamet så 
att fler kommuner kommer att ha liknande team.  
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Torsdagen 
 
Ett gott exempel på samverkansarbete kring ”Unga med funktionshinder” 
Borlänge Kommun 
Vi är 3st i ett stort projekt där vi fick i uppdrag att titta på yngre personerna med 
funktionshinder. Man försöker hitta egna lösningar på sin kammare och vi är här för att visa 
hur man kan samverka med varandra. Det är väl många som tror att det här gör väl FK att de 
samordnar och så vidare. Visst, men det förbjuder inte att vi pratar med varandra och 
samverkar med de aktörer som vi behöver för att lyckas. Det vi inte får glömma bort är att vi 
gör detta för individen och för dem arbetar vi tillsammans.  
 
Det här projektet började i mars 2012 till mars 2014 under den här tiden så samarbetade 
vi med varandra.  Vi gjorde en sammanfattning där vi skrev ner våra tankar som vi hade 
kommit fram till under de här 2åren.  Det tänker vi presentera nu och då kanske ni 
kommer att sitta här och säga men det gör vi ju redan. Det är inget unikt vi kommer att 
presentera, varför gör vi inte det då? Det här är självklarheter som vi kommer att visa på. 
Vi har tagit fram en skrift för att underlätta för personalen på de olika myndigheterna 
som ett litet uppslagsverk. Styrkan med det här är att det har vi sett tillsammans och att vi 
behöver tänka på det här. Vi besökte verksamheter som arbetade med unga vuxna med 
funktionsnedsättningar, både från landstinget och kommunala verksamheter. Men även 

alla de som hade någon beröring med de här 
personerna var med.  
 
Vi vill börja med att visa från broschyren en sida på 
med punkter som vi fått från professionell personal. 
Vad det är som gör att man fungerar tillsammans på 
bästa sätt: respektfullhet, objektivitet och tydlighet. Vi 
måste var tydliga för att inge rätt förhoppningar och är 
realistiska mot de besvär man har. Sen är det kunskap 
om lagen den kan vi bli mycket bättre på. Vad står den 
för? Vad finns det för förutsättningar osv? 
 
Kunskap om de olika arbetsmetoderna för att man i 
slutändan ska hamna rätt och om möjligt börjat arbeta. 
Daglig verksamhet är kanske rätt för en person då ska 
man vara nöjd med det. Andra kan mena att du ska ha 
ett riktigt arbete det kan komma från föräldrar, 
omgivningen och FK. Här måste vi tänka oss för hur vi 
uttrycker oss för daglig verksamhet kan vara ett riktigt 
arbete så att vi är tydliga i dialog och uthålliga. Vi som 
sitter här och arbetar med personerna vet att det tar 

lång tid. Vi måste ha tålamod och framförallt förståelse för olika funktionsnedsättningar 
om vad det innebär ex asberger. För att kunna arbeta med funktionshinder behöver man 
veta en hel del om de olika funktionsnedsättningar som finns. Annars kanske man inte 
förstår varför man får ett spydigt mail ifrån en person som är väldigt kort och har 
asberger. De lindar inte in saker i bomull utan där är det direkt och rakt om det är 
någonting det här måste vi förstå när vi arbetar med personer med asberg.  
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Omvärldskunnighet här är att alla är professionella utifrån sitt eget regelsystem men sen 
är det inte kompatibelt med andra instanser eller med personer. Om man tänker på de 
personer vi arbetar med som har mycket kognitiva störningar och svårigheter att öppna 
kuvert, fönsterkuvert allra helst, de hamnar i en garderob. Tar vi t ex FK som skickar 2 
kallelser så kan en person med den här problematiken utebli. Då är det väldig viktigt att 
man tänker lite utanför boxen och är kreativ och vågar tänka nytt.  
 
Vi måste vara kreativa och våga tänka nytt vilket innebär att vi använder oss av hela 
lagen. Vad står den för? Var går gränserna? Vad har vi för olika roller? Vi måste veta 
varandras roller och när vi kan koppla in specialisterna från FK, AF osv. Vi måste vara 
kunniga i vad de andra aktörerna gör. Det här kan man få från beredningsgrupperna 
genom att vi lyfter informationsutbyte i grupperna. Det här har vi tillsammans sett och 
det är unikt samt professionellt.  
 
Vi fick in en tjej ganska tidigt i vårat samordningsverkanprojekt som var på väg att 
komma ur aktivitetsersättningen hon hade haft några arbetsmarknadsåtgärder. Hon hade 
en odefinierad sjukdom som gav en funktionell utvecklingsstörning, lite motorik och hon 
ler hela tiden. Hon hade fantastiska föräldrar som tagit hand om henne hela livet och inte 
haft någon ersättning fram till hon var 29 år. Vi tog upp henne som ett av vårt första 
gemensamma ärende i samverkansgruppen. Det här det sa man till oss att får ni ut henne i 
arbete ska ni ha diplom och nobelpris. Vi började vårt arbete med att samla ihop oss och 
funderade: Hur pratar vi med varandra och till de individer vi har. Fredrik såg till att hon 
fick en ersättning för att avlasta föräldrarna på något sätt. Hon hade också en diagnos 
som inte föll under kriteriet som gällde för LSS eller någon annan. Vi har några till 
sådana här enzymsjukdomar som faller utanför personkrets 1 och de här personerna blir 
väldigt utsatta. Men i alla fall så ordnade det sig med ersättning och sen tittade vi på ”vad 
skulle den här personen kunna göra?” vi behövde en arbetsförmågebedömning på henne 
för att kunna gå vidare för att se om det fanns möjlighet till lönebidrag. Men framförallt 
ville vi att hon skulle hamna rätt, vi kollade ersättning och tittade på arbete, hon hade 
varit på en praktikplats så vi åkte dit och kollade med dem. Men vi åkte också runt på 
olika praktikplatser för att se vilka som kunde vara lämpliga. Det visade sig att hon hade 
en specialbegåvning hon var oerhört intelligent när det gällde matte och språk. Det 
intressanta var att hon hade varit på flera praktikplatser men det som var förvånande är 
att det fanns ingen dokumentation. Ett dokument som beskrev förutsättningar och hur 
personen hade fungerat på platsen, vilket gjorde att vi fick börja om helt enkelt. Sen 
märkte man att familjen inte var överens heller. Efter många möten så lyckades vi hitta 
ett arbete som läxhjälp på en skola och hon fungerar idag och har ett 50 % lönebidrag och 
det har gått på 1,5år.  
 
Man kan se det som att samverkan, utredningar och dokumentation det var vad vi 
arbetade med på slutet samt ett lagarbete. Vi hade kunnat klara av det snabbare omdet 
funnits dokumentationen från praktikplatserna som hade beskrivit hennes svårigheter på 
ett bättre sätt. Det vi vill skicka med är att redan från skolan/gymnasienivå behöver man 
dokumentation för att man kommer rätt. Från skolans värld får man veta att de skriver 
bara betyg. Men från de olika praktikerna är det bra om det finns dokumentation för det 
kan vara otrolikt viktigt för att komma rätt. Redan där kan man se vilka insatser som 
behövs sättas in. Kan man sätta in olika insatser tidigt behöver en person inte vara med 
om alla de misslyckanden som vi idag ser. 
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Implementeringskampanjen – ta en extra koll, vad lägger vi ner och vad finns i nätverket 
och var ska vi sätt in stöd för  
IPS – Individual Personal support I Borlänge har vi 2 konsulenter där Lund har utbildat 
konsulenterna till Borlänge, SEAM 
Kartläggningsarbetet runt en individ är ganska stort men det viktiga är att inte köra 
parallellprocesser. Bedriver verksamheter bredvid varandra runt en person för det är 
varken humant – eller samhällsekonomiskt. Men det viktiga är vad individen vill göra 
och att man kan gå tillbaka till kartläggningen och se vad som händer runt individen. 
Medicineringen är viktig för det påverkar rehabiliteringstakten där är det viktigt att ha en 
bra kontakt med landsting. 
Hur ser det ut socialt? Det är en stor bit som ofta påverkar. Vi tittar på styrkor, resurser, 
hinder och på dokumentationen. Alla har olika kartläggningsinstrument men huvudsaken 
är att man delger varandra och att det följer med individen. Det vore bra med en portfölj 
som följer med individen så att man inte börjar om hela tiden det är otroligt viktigt.  
 
Från Region Dalarna har det gått ut om att Landstingen ska kunna göra SIP men en 
bekant som är läkare tyckte: Varför ska vi göra det? Om det beror på stress eller för 
mycket arbete eller att det betyder fler konferenser mm eller en blandning av alla 
faktorer. Det man inte kommer ihåg är att de görs för patientens bästa.  

Sammanfattning  
Kunskap om varandras uppdrag  
Individens behov 
Problem inom BK är störst inom biståndsbedömning och försörjningsstöd 
Brister i handlingsplaner 
SIP vem som är ansvarig för att hjälpa individen och man namnger ngn person 
Möten resursbrist i både tid och pengar. Punktligheten. Håll ridsramar. Tydlig agenda. 
Syfte. 
Dokumentationen är ledstjärnan och spar tid.  
 Arbetsbeskrivning och hur individen klarat praktiken tänk arbetslinjen 
Våga vara ärlig 
Insikt  
Värdegrund 
Detta krävs för lönearbete  
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På torsdagen fick vi av Marie Gustavsson höra om hennes resa, 
en resa som har varit lång och svår. Där de som skulle varit en 
hjälp psykologer och kurator tog det för lång tid för att träffa. När 
Marie väl fick en tid var hennes upplevelse att de inte trodde på 
henne. Den här resan kunde varit kortare om någon hade tagit sig 
tid och varit uppmärksam på de små tecken som Marie uppvisade 
redan i skolan, att det inte stod riktigt rätt till här. När Marie fick 
kontakt med FINSAM så kom förändringen inte direkt. Det tog 
sin tid men framförallt kände hon sig trygg och att det var någon 
som både såg och lyssnade på henne. För första gången kunde 
hon riktigt öppna upp sig och tala om vad hon hade fått vara med 
om och att de trodde på henne. Nu arbetar hon heltid på 
Återvinningsbutiken i Marnäs och hjälper andra. Det enda 
negativa som hon såg var att fler behöver komma till FINSAM 
för att få hjälp. 
 
Med Maries berättelse och tre andra nedskrivna fall kom att ligga som en grund för de 
gruppdiskussioner som följde. Det man diskuterade var ”Hur vill vi ha det i Västerbergslaget” 
när det gäller att kunna ge stöd till personer med olika problem. 
 
De 8grupperna presenterar  
 
Grupp 1 
Sussanna Berglund började med att redovisa vad gruppen hade kommit fram till och de hade 
utgått från fallet Stefan, som hade problem med både alkohol och senare med 
amfetaminmissbruk. Hon började med ”Vad kunde vi ha gjort bättre?” vi pratade om skolan 
förstås och att våga se och att våga agera. Stefan hade en period med samhällstjänst, hur 
utreddes det? och fanns det någon uppföljning, fanns det saker som kunde göras bättre där. 
Sen gick han på AF och på Soss, där funderade vi också om det här att våga se och agera, 
ställa krav, följa upp och samverka. Sen tog han eget initiativ och kontaktade 
beroendeenheten och där slutade vår diskussion.  
 
Sen gick vi över och pratade om Beredningsgruppen att den kanske ska ha lite andra 
former att vi ska arbeta mer med personen i fokus, prata med istället för om. Sen pratade vi 
om att för rehab behövs. Vi måste få snurr på SIP vi pratar mycket om att den är bra och att 
den klargör vem som ska göra vad. Jag tror att vi behöver göra många fler Sippar än som görs 
idag. Snurr på SIP. 
 
Grupp 2 
Lena lämnade över micken till Katrin. Gruppen utgick från fall 1, Sten som varit 
långtidssjukriven i långa perioder och har kontakt med socialtjänst och primärvården. Sten har 
en utbildning men läkarintygen verkar något underliga. Man funderade på vad har hänt? Hur 
gör man? Vad tittar man på?  
Multi modalateamet som är på väg att startas upp och kommer att heta Vårdscental Ludvika 
och där kanske man skulle gått in med andra ögon från början än enbart sjukvården.  
Familjebilden där det finns en kvinna som var föräldraledig och det finns 2 små barn. Vad 
händer när kvinnan går tillbaka till jobbet? Vilken roll får han då som är sjukskriven? De små 
barnen om man ser ut barnperspektivet?  
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Långa sjukskrivningar vad händer när alla sjukskrivningsdagar är slut? Här får man utreda 
mer och där har AF ett garde av arbetspsykologer, terapeuter och socialkonsulenter som man 
kan ta hjälp av. För att få ett underlag när man ska fortsätta och arbeta med honom. Hur gör 
Sten? Vill och kan han ta hjälp?  
Nätverkandet är jätteviktigt och samverkandet i tidig ålder. 
 
Till LSG 
Mer samverkande och nätverkande 
 
Grupp 3 
Vi pratade om vad som fungerade i Stefans fall? Han tyckte själv att samhällstjänst var det 
som fungerade bättre än fängelse. Behandling på Ljunghällsgården av Finsam. Det är 
verksamheter som pågår under en längre tid var det som fungerade.  
Förbättringar? Både i Maries och Stefans fall är önskan att bli sedd och hörd i tidig ålder och i 
skolan. 
Resurspersoner i Skolan som har kunskap att kunna slussa vidare till andra instanser som 
kan äga problemet och behandla det. 
Mobbningsprogram. Hur hanterar de problemet och hur mycket kunskap har de? 
Elevhälsan alla barn borde kunna få kontakt med elevhälsan, obligatorisk?  
I den bästa av världar  
 Att vi vågar ställa frågan, Hur är det egentligen? Hur mår du? 
 Alla barn får de stöd de behöver i skolan 
 Korta väntetider till hjälpen 
 Öppenhet och tillgänglighet 
 
Grupp 4 
Erika. Kartläggning och dokumentation är viktigt. 
Marie. Barnperspektivet – hur viktigt är det? Våga fråga. 
 Samtalsterapi – en stor process  
 Trygghet i skolan  
 Resurskatalogen – för vuxna – ungdom och barnen 
 Individen anpassade resurser 
Det måste finnas vuxna som vågar fråga och våga se 
Inventera - vad fungerar och vad fungerar inte 
 Tätare möten 
 Mellaninstans 
 Mottagning? 
 Finns det fler vägar/sätt? 
Samverkan/Samarbete om vi gör det fullt ut kanske vi inte behöver en beredningsgrupp alls 
 
Grupp 5 
En röd tråd verkar vara barnen 
Sten Här borde en SIP ha gjorts ganska tidigt helt klart. 
SIP tidigt görs och någonting att följa upp hela tiden det är något man skulle göra bättre. 
Alla fallen indikerar att om det hänt något tidigt då hade det kunnat se annorlunda ut, det 
måste vi snappa upp. Vi lägger ner 15-17 år i utbildning på barn och fokuserar på utb. Sen tar 
vi hand om resultatet. Varför har vi det perspektivet? Skolan först sen ska de ut i livet?  
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Förslag till LSG 
 Arbeta vidare med ”En dörr in” det gäller individen inte en viss kommun 
 Tveksamt till ett För FINSAM 
 Förebyggande insatser i tidig ålder –  

ESF-projekt – starta projekt för ungdomar 18-25år 
Vuxna som skapar trygghet i skolan – LSG kan man hjälpa till på något sätt 
 

Grupp 6 
Tidiga insatser – organisationer.  
Någon som lyssnar och tar det på allvar – förhållningsätt och tanke 
Framgång är inte bara resurser och organisationer utan hur man använder dessa 
Att få människor att våga berätta när de är mogna för det. För Stefans del kunde en varaktig 
förändring ske först när han fick insikt om sitt missbruk och bestämde sig för att göra något åt 
det. 
Vi kan arbeta för individer hur mycket som helst men finns inte en vilja till förändring och en 
insikt då kan vi arbeta ihjäl oss utan att ngt händer. Men man måste vara öppen för att se när 
insikten och viljan kommer.  
Skol-SIP vill vi lansera men det måste finnas ett innehåll i det också 
Samordnad individuell planering – föräldrar och barn som blir de viktigaste deltagarna och vi 
måste lyssna för att hitta rätt i våra insatser 
Delaktighet och inflytande i Skol-SIPen 
”En dörr in” – Mottagningsteam – LSG kan se över alternativ till effektivare och bättre sätt 
att arbeta på inom Beredningsgruppen eller andra alternativ 
Syfte med att förändra organisationen  
För rehab – ungefär lika som grupp 5 att man hamnar lite på behandling och sådana saker. 

Då kanske en bättre och större samverkan med 3-partsamtal osv. 
Kartläggningarna  

Samverkanskonferenser 
 

Grupp 7 
Som många andra redan har konstaterad är Tidiga insatser i skolan en nödvändighet 
LSG- utifrån Resurskatalogen om det är något som ska förstärkas  
Från alla fall beskrivningar kommer det fram samma sak om ngn sagt till mig tidigare så har 
kanske läget förändrats 
Det är väl den resursförskjutningen vi kanske pratar om allihop  
En dörr in eller motsvarande – en tidig insats / förändring 
SIP – reflektionstid efter SIP 

Vad gick bra? Vad kan vi utveckla? Pratar vi samma språk eller förstår vi 
varandra? Vad kan vi ta med oss till nästa gång? 

Börja ring till varandra utifrån Individens behov och resurskatalogen 
Använd Resurskatalogen – vem är det som ska hjälpa till? Ring dit och gör en SIP, hur svårt 
kan det vara? 
LSG - tillsätt en projektledare för att jobba med ”En dörr in” och andra verksamheter. 
Någon som kan arbeta med samverkansfrågorna konstant hela tiden så att vi får en förändring.  
Kontakta politikerna för att få till de förändringar som vi vill ha. Det är ngn som måste arbeta 
med det här det är min erfarenhet i alla fall. Det är ngn som måste arbeta med det här på heltid 
för att få till samverkan. 
Fokus på Individens som behöver hjälp och vem som ska hjälpa 
En Resurskatalog på 100 insatser så är det klart att det är någon som kan hjälpa till. 
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Grupp 8 
Marie –  
arbete med uppsökande verksamhet både för vuxna o barn speciellt när inte folk kommer 
på kallelser 
FINSAM är det bara för arbetslösa? Långtidssjukskrivning, om FINSAM nu är så här 
fantastiskt kan inte fler få ta del av det?  
Mottagningsteam i någon form. Det ska gå fort att komma i kontakt med rätt person. Någon 
ska sitta där och ta emot från motagningsteamet.   
Fler Sociala företag som kan anpassa sig utifrån vad individen klarar av 
Tidiga insatser i Skolan 
 
Kicki Andersson som varit anställd i FINSAM för att jobba med Socialt företagande i 
Ludvika. Det är på gång att hon ska få fortsätta i Samarkands regi.  
 
Pers reflektion       
Visst känner man igen det här med tidigt, och då blir man lite ledsen, hur mycket vi slarvar 
bort i våra möten, att vi inte förmår att se och ge mer tid och vågar fråga. För det blir så pass 
mycket jobbigare för alla parter inte minst för den enskilde när man kommer in sent. För de 
insatser vi pratar om väldigt mycket är när det har gått väldigt lång tid och då ligger vi oerhört 
sent ute.  
 
Ta Mats från igår som med sina 44års erfarenhet 
när han säger att det är inga dumskallar det här 
utan det är begåvade ungdomar som vi slarvar 
bort. Betygen hur viktiga är inte dem och IG i 
årskurs 9, då är man ganska säker på att komma 
utanför samhället. Det blir svårt att jobba sig 
tillbaka och hur förflyttar vi då resurserna till att 
komma in mycket tidigare. Vi fick ett uppdrag 
och vi måste jobba för det – projektpengarna. 
Varför riktar de sig hela tiden mellan 18-25? 
Varför kan man inte lägga dem från 5 eller 12år, 
så klart att man kan? Det här är något som man 
kan rikta till Region Dalarna, eller till de som 
håller i projekt pengarna.  
 
Det förpliktigar att rikta frågan framåt och uppåt, 
göra vår röst hörd utifrån all den samlande 
kompetensen som finns här. Det får vi tänka över 
senare naturligtvis. Det var intressant det här med 
obligatoriskt möte i elevhälsan som gör att man 
kan screena och få lite grepp om barnen i tid. 
Tänkte annars lite grann på årskurs 7 och så där 
men då är man redan lite sent ute, men 7:an är ju 
bättre än 9:an än ingenting alls. För då kanske 
man hinner korrigera och ge stöd så att eleven kan klara skolan. Men gärna tidigare ändå.  
 
Vi har möjligheten att använda vår kunskap och styrka men vi behöver göra lite mer och ha 
ett bättre samarbete i vardagen. Vi nämnde redan igår om Skolan – Elevhälsan – BUP -
Rehabiliteringen – LSS - Kommunpsykiatrin. I LSG har vi diskuterat om att Skolan måste bli 
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obligatorisk i den Lokala Samverkansgruppen, vi har det i Falun och på andra ställen också. 
Har man inte med Skolan obligatorisk så adjungerar man och bjuder in de eller den 
kompetens som man behöver för tillfället. Det här är något som vi måste ta till oss tänker jag.  
 
Skol-SIP, det är ju genialiskt, och du Thomas ”Hur svårt kan det vara?” Vi har en 
resurskatalog på över 100 resurser som kopplar ihop oss, den gör ju det, den minskar gapet 
emellan oss den här resurskatalogen. Resurskatalogen som vi har investerat pengar i, som 
Andreas har arbetat fram så väldigt bra, den måste vi använda. Det är ett absolut krav, tänker 
jag, den ska användas. Man skulle önska att man kan mäta på något sätt hur många gånger 
man varit in i Resurskatalogen, antal träffar, för där har vi all kompetens och vi vet ju det. När 
man läser den imponeras man, oj vad mycket det finns. Hur använder vi den eller hur kanske 
vi kan känna igen det. 
 
Det är absolut så att dokumentation, våga se, våga agera och våga fråga. 
Samverkanskonferenser är bra och det känner man, videokonferenser eller annat är bra men vi 
har väldigt ofta fullt upp och är pressade. Vi har fullt upp med att överleva i våra egna rör är 
ibland vad jag kan märka istället för att samarbeta.  
Vi behöver tid och det här med lunch till lunch är lite av en succé. För tänk vad mycket det är 
som händer när vi träffas och får tid att mötas och prata som igår kväll. Vi pratar lite privat 
och mycket jobb, vi bygger relationer, nätverk och vi får ett ansikte, vi kanske rentav tycker 
om varandra. För i den här familjen måste vi kunna prata gott om varandra och kunna hjälpas 
åt. Vi ska inte vältra över saker och ting utan vi ska hjälpas åt. Alla som kontaktar oss ska 
tänka ”du har kommit helt rätt men det är kanske inte jag som kan ge dig hjälpen men jag kan 
ge dig tipps om vem du kan kontakta” eller så går man till Resurskatalogen.  Det är ett litet 
förhållningssätt kan jag tänka mig. 
 
Vad mycket kunskaper och insikter har man fått då man har lyssnar och är med på sådana här 
konferenser, jag känner i mig själv att jag har utvecklats när man är med på dessa. Vi får goda 
exempel på hur andra har gjort och så det vi fick höra av Marie Gustavsson.  Det var en stark 
berättelse och vilken kraft hon utstrålade och vad glad man blir när hon nu har fått ett riktigt 
liv. Återigen så blir man påmind om vilken viktigt roll vi spelar och att vi måste fungera, 
tillsammans.  
 
”En dörr in” som Petra presenterade så bra har också fått en nationell uppmärksamhet som 
förbereder andra och får även en hel del studiebesök. Petra har varit med på en del nationella 
konferenser där hon har presenterat ”En dörr in”.  Något som var intressant var ”slussen” där 
man bygger ett system där våra komplexa verksamheter blir helt plötsligt enkelt. Det man gör 
är att bjuda in alla myndigheter och vi finns där tillsammans och ger av vår tid. Det blir ett 
bättre grepp över problembilden, när vi kan lyssna på vad individen vill med sitt liv ger den 
tid de behöver för att utrycka sig, vad är dina drömmar? och sen kan vi rekommendera 
någonting.  
 
Det var som Marie sa där fick jag tiden, trodd och sedd. Det här har vi problem med lite grann 
att ge den tiden som de behöver. Mottagningsteamet är ändå ett sådant ställe att man får tid 
för man gör en ordentlig kartläggning. En parallell som man kan dra där också Tina och 
Fredrik gjorde en bra redovisning som även tangerar lite grann till ett avgränsat område. Men 
arbetsmodell där man arbetar mycket mer tillsammans kan man applicera på alla områden och 
sammanhang. Vi behöver helt enkelt göra mera operativt tillsammans. Det var även en väldig 
tyngd i det dem har åstadkommit under två års tid. Det är viktigt att vi tar hand om den 
kunskapen. Skulle vi kunna tänka oss att vi bygger ett mottagningsteam, inte så att vi ska 
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kopiera någonting, men ett stort jobb kräver en projektledare och utgå ifrån Västerbergslagens 
behov.  Skulle det arbetssättet som Tina och Fredrik förmedlade vara en ”plutt” i 
Resurskatalogen eller? 
 
SIP har jag varit inne på, för mig är det ju tidig planering, och SIP kom till 2010 för att vara 
ute tidigt för individerna skull. När man gör en SIP det är för mig ett ”mottagningsteam lite” 
för det man gör när man kallar till en SIP är att man kallar alla som man tycker har någonting 
med ärenden att göra för individen. Är det så att någon kallar på oss här i rummet då ska vi 
komma. För ska vi se individens behov då ska vi komma och jag vill inte höra att, neej det är 
inget ärende för mig. Kallar psykiatrin på mig då ska jag komma även om det inte är ett 
ärende hos mig men de behöver min kompetens, så tänker jag. Det var du Sussanna inne på 
också och vi kan säkert bli bättre på det och göra fler. Det här kan man också mäta och det 
mäts också mer prestationsbaserat i vissa åldersgrupper.  
 
Beredningsgruppen, höll jag på att glömma där vi måste prata mer om vad vi skulle kunna 
göra för att bli bättre, i Falun var man väldigt överens om att man måste prata med individen 
inte bara om. I Beredningsgrupperna finns en väldig kompetens men individen är ju inte med. 
Man ska inte tänka att man ska växla ner någonting utan att vi växlar upp och gör något nytt 
utifrån dagens behov. Som vi såg var det ganska billigt med ett mottagningsteam, 1,5 års 
arbetare på 57000 invånare, det är bara att flytta beredningsgruppens team och lägger den 
tiden mycket tidigare i processen. Man kan även ha ett mottagningsteam som komplement 
och här får LSG ett uppdrag att titta vidare på det. 
 
Några korta saker till och det är frukostmöte är ett effektivt sätt att sprida kunskap, det är 
trevligt och man får lite frukost och vi får umgås, där man sitter i integrerade grupper och får 
höra ett eller flera föredrag. Att vi kommer att ha flera frukostmöten har vi redan hört och det 
är bra. Dokumentationen och här finns det mycket att göra. Det är viktigt också precis som du 
Lena så klokt hanterade att här har vi då Ingela och Sofie som dokumenterar hela 
konferensen. Vi sätter ju av mycket tid och pengar för att träffas på det här sättet och jag 
känner att vi måste leverera och hålla lite tempo i den här frågan. Vi alla här kan räkna med 
att få dokumentationen från konferensen.  
 
Ni kan även förvänta er att få från LSG återkoppling om hur vi tänker oss i fortsättningen där 
jag kan se framför mig att vi gör någon typ av aktivitetsplan med tidsplan som kommer er till 
del. För nu ska vi hålla ihop det här så gott vi kan det har vi på något sätt bestämt oss för kan 
jag känna, det kan ni förvänta er av LSG. Det var min reflektion och vi kan ge ett stort tack 
till Lena för att hon har ordnat med denna konferens men även till oss själva. Lena har gjort 
ett jättejobb och det jublar vi för.  
 
Avslutning och Lunch 
Dokumentationen över konferensen kommer ni att få plus det som ligger i den röda mappen.      
   
 
 


