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Bakgrund 
Under åren 2011-2015 har Samordningsförbundet i Trelleborg finansierat tre olika projekt vars 

utgångspunkt har varit samverkan kring personer som varit sjukskrivna, dels via Primärvården dels via 

Vuxenpsykiatrin: 

 Team Fagerängen (2011-2012) 

 Team Samverkan (VC Fagerängen och Centrum) 

 Team Psykiatri (Vuxenpsykiatrin i Trelleborg) 

I skrivande stund pågår Team Samverkan (avslutas 31 dec 2015) och Team Psykiatri (avslutas 31 dec 

2016). Projekten ägs av respektive vårdenhet och övriga deltagande organisationer är 

Försäkringskassan, Trelleborgs Kommun och Arbetsförmedlingen. 

Gemensamt för de tre projekten är att de har byggt på en betydande satsning på samverkansresurser 

på de olika vårdenheterna. Detta har bestått i att särskilda koordinatorer har anställts på heltid under 

projekttiden. Dessa har haft särskild kompetens gällande försäkringsmedicinska- och 

samverkansrelaterade frågor, däremot har de inte haft någon medicinsk utbildning. 

Koordinatorerna har, i varierande grad, införlivats i respektive verksamhets organisation. De har 

kunnat vara närvarande och de har kunnat utgöra en tillgänglig kompetens och kontaktväg för såväl 

enhetens egen personal som för personal vid de övriga deltagande myndigheterna.  

Denna rapport är sammanställd av Samordningsförbundet i Trelleborg med hjälp av de två externa 

utvärderare som har följt de tre team-projekten. Syftet är att sammanställa erfarenheterna utifrån ett 

övergripande perspektiv. Vad har varit bra respektive mindre bra? Vilka lärdomar kan vi dra inför 

framtiden?  

 

Författare: 

Fredrik Grubb,  

Fredrik Grubb är Samordnare vid Samordningsförbundet i Trelleborg. Han har tidigare bl.a. arbetat 

politiskt med Hälso- och sjukvårdsfrågor i Region Skåne. Som samordnare har han drivit det 

utvecklingsarbete som i Samordningsförbundet i Trelleborg kallas ”Samordningsförbund 2.0”. 

Joakim Tranquist 

Joakim Tranquist är utvärderare i Tranquist Utvärdering AB. Han har i sitt arbete haft en särskild 

inriktning på utvärdering inom två huvudsakliga områden: Europeiska Socialfonden (ESF) och lagen 

om finansiell samordning (Finsam). Samverkan har varit en röd tråd i arbetet och han har utvärderat 

ett stort antal projekt som bedrivits inom Finsam. Han har även analyserat utvecklingen av Finsam på 

nationell nivå. Under de senaste åren har Joakim i rollen som utvärderare följt både Team 

Fagerängen och Team Samverkan. 

Stefan Persson 

Stefan Persson är organisationskonsult i Rhetikfabriken AB. Han har framför allt arbetat med 

verksamhetsutveckling i olika former av hybridorganisationer, där samverkans- och kulturfrågor har 

varit i fokus. Stefan har lett och stöttat ett antal VINNOVA-finansierade projekt med inriktning på 

innovation och design. Han har också utvärderat en mängd olika projekt med 

arbetsmarknadsinriktning, bl.a. Team Psykiatri.   
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Varför samverkan? 
Fredrik Grubb 

Vad krävs för att en person som varit sjukskriven under lång tid ska kunna komma vidare till- eller 

återgå till arbete och egen försörjning när sjukskrivning inte längre är aktuell? Frågan är komplex och 

innehåller många parametrar; alltifrån individens egna attityder till makrofaktorer som läget på 

arbetsmarknaden.  

Under de senaste decennierna har aktiveringspolitiken präglat utvecklingen av de olika offentliga 

stödfunktionerna kring personer som är i behov av stöd för att närma sig arbetsmarknaden. För många 

individer har detta inneburit att tjänsteutbudet blivit mer standardiserat och man förväntas själv 

ansvara för att vara aktiv. Kring de personer som, av olika skäl, inte har möjlighet att själva vara aktiva 

i samma utsträckning finns en rad myndigheter som på olika sätt ska tillhandahålla stöd och hjälp.  

Detta stöd ska vara individuellt anpassat utifrån förutsättningar och behov. Då dessa inte sällan är 

sammansatta och komplexa innebär det ofta att flera olika myndigheter och stödfunktioner arbetar 

med samma individer. För att det i sin tur ska fungera måste de vara synkade, de måste helt enkelt 

samverka. Ju smidigare och effektivare de samverkar desto enklare och snabbare kan individen få det 

stöd han eller hon behöver. 

Samverkan som fenomen 
Samverkan är ett begrepp som används inom de flesta områden. ”Mer samverkan”, kan man ibland 

tro, är en trollformel som används i alla möjliga sammanhang för att beskriva lösningar på komplexa 

problem; ”Polisen och socialtjänsten måste samverka mer för att motverka ungdomsbrottslighet”, 

”Sjukvården och kommunerna måste samverka mer kring de äldre”, ”Det krävs bättre samverkan 

mellan myndigheterna för att nå miljömålen”. Exemplen då samverkan anges som en nyckel för 

problemlösning är många. 

Men vad betyder det att samverka? Det enkla svaret är att det är motsatsen till att motverka. Om man 

håller sig till det tema denna rapport rör sig kring, d.v.s. personer som varit heltidssjukskrivna men som 

nu ska gå mot arbete och egen försörjning, torde samverkan i det perspektivet handla om att:  

 olika myndigheter inte fattar motstridiga beslut 

 olika myndigheter inte ger motstridig information, t.ex. kring individens försörjning 

 olika myndigheter inte gör insatser som motstrider andra myndigheters insatser 

Dessvärre har många individer drabbats av denna typ av motverkande beteende, ibland upprepade 

gånger. Orsakerna kan vara många men felaktig information, motstridiga regelverk eller helt enkelt 

missförstånd tillhör de vanligaste. En effektivare samverkan, sett ur detta perspektiv, handlar alltså om 

att förebygga och eliminera risker och hinder.  

Men samverkan kan också betraktas som en konstruktiv process där olika organisationers 

kompetenser och kunskaper används på bästa sätt, och resultatet blir större än delarna. En god 

samverkan utnyttjar alla parters kunskaper. Processen innebär inte bara att man gemensamt når ett 

mål, t.ex. att göra en bra gemensam planering, utan var och en som deltar lär sig också något. 

Kontakter knyts och stärks och när nästa individ behöver stöd är förutsättningar för ett snabbt och bra 

resultat bättre än de var tidigare. 

Målet med samverkan 
Ibland kan man tro att samverkan i sig är målet. Om myndighet X och myndighet Y möts tre gånger om 

året och utbyter erfarenheter så samverkar man och då är målet nått. Det är att göra det lite väl enkelt 
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för sig. Samverkan – att verka tillsammans mot ett gemensamt mål – bör genomföras utifrån ett eller 

flera gemensamma mål. Om man vill samverka effektivt måste man givetvis ha något att relatera 

resultaten av samverkan till. Det kan vara kvantifierbara mål, men det kan lika gärna vara kvalitativa 

mål. 

Inom ramen för nämnda tema är nog slutmålet för samverkan givet; personen i fråga jobbar 100% av 

sin konstaterade förmåga. På vägen finns dock ett antal delmål och en viktig erfarenhet från snart 5 

års praktiskt arbete i de tre aktuella projekten är att det är viktigt att identifiera dessa delmål. I 

Trelleborg visade det sig att det tänkta slutmålet, egen försörjning, inte var anpassat till de insatser 

man ville göra. Mer om det i senare avsnitt i denna rapport. 

Att koordinera samverkan 
Ett sätt att arbeta med samverkan som fått mer och mer uppmärksamhet, inte minst inom 

rehabiliteringsområdet, är att använda sig av koordinatorer. Dessas uppgift är att skapa så effektiva 

samverkansvägar som möjligt, och därmed snabba på den planering och de beslut som behöver fattas. 

De ska avlasta medarbetare, exempelvis läkare, så att dessa slipper lägga tid på att t.ex. jaga rätt 

handläggare på någon annan myndighet. Koordinatorns arbete syftar också ofta till att underlätta för 

den aktuella individen, så att denne slipper agera budbärare mellan olika myndigheter. 

För att en koordinator ska fungera optimalt krävs, precis som när det gäller alla andra typer av 

arbetsuppgifter, ett antal förutsättningar. I projekten i Trelleborg har vi kunna identifiera fyra sådana 

förutsättningar: 

 Kompetens – god kunskap om t.ex. försäkringsmedicin och hur olika myndigheter arbetar är 

grundläggande 

 Tid och tillgänglighet – en koordinator måste finnas tillgänglig och ges den tid som krävs för 

att arbeta med samverkansfrågorna 

 Nätverk – ett brett och starkt kontaktnätverk både inom den aktuella organisationen och i 

samverkansorganisationerna är avgörande 

 Ledningsstöd – för att samverkan, och därmed koordinatorn, ska fungera krävs att ledningen 

för verksamheten prioriterar frågorna och tydligt signalerar detta till övrig personal  

Samverkan – en strategisk resurs 
Tesen för denna rapport är att om samverkan ses som en strategisk fråga kan viktiga mål uppnås. 

Samverkan för att lösa eller förebygga problem, samverkan som en process för att effektivisera och 

höja kvalitet. Samverkan som förtydligar mål- eller delmål. Samverkan som frigör resurser. 

För att undersöka denna tes har vi använt alla de erfarenheter, bl.a. i form av 

projektutvärderingsmaterial, som uppstått ur snart fem års praktiskt arbete. Vi har vridit och vänt på 

begrepp och vi har tagit del av aktuella diskussioner kring samverkan, rehabilitering, koordinering etc. 

Utvecklat kan man beskriva tesen: 

 för att möta de krav (via t.ex. aktiveringspolitiken) de aktuella organisationerna har på sig vad 

gäller individualiserade och skräddarsydda lösningar för personer med sammansatta behov 

krävs att information, kommunikation och insatser är synkade och korrekta 

 för att de ska kunna vara synkade måste organisationerna skapa former för samverkan som 

säkrar ovanstående 

 lyckas man inte skapa lämpliga former blir kostnaderna, både för organisationerna och för den 

enskilde, höga 

 lyckas man inte skapa lämpliga former uppnås inte viktiga mål 
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 ….därför bör samverkan betraktas som en strategisk fråga för alla inblandade organisationer 

Det finns många sätt man kan samverka på och det finns ingen standardlösning som fungerar för alla 

sammanhang. I denna rapport fokuserar vi på samverkan som bygger på att den drivs av en 

koordinator. I Trelleborg har dessa varit/är knutna till hälso- och sjukvården. Dock kan funktionen 

säkerligen ha samma positiva effekt i andra organisationer. 

I de följande avsnitten ges en bakgrund till varför samverkan har blivit en allt viktigare fråga för 

organisationer som arbetar individuellt stöd. Olika samverkansformer i allmänhet, och koordinatorer i 

synnerhet, beskrivs. De samlade erfarenheterna från nästan fem års arbete i Trelleborg sammanfattas 

och slutligen slås sex passningar till den som funderar på att påbörja eller vidareutveckla sitt 

samverkansarbete. 
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Statlig aktiveringspolitik i förändring 
Joakim Tranquist 

Framväxten av olika funktioner för koordinering i det offentliga systemet hänger nära samman med 

utvecklingen av en aktiveringspolitik, ett begrepp som har sitt ursprung i ett flertal reformer i Danmark 

under 1990-talet och som har fått en stor spridning i hela Europa 1. Även i Sverige har aktivering på 

senare år blivit ett centralt begrepp i det arbetsmarknadsinriktade arbetet. Aktiveringspolitiken utgår 

från att varje medborgare har sociala rättigheter, men samtidigt klart uppställda skyldigheter. Framför 

allt handlar det om att individen förväntas ta ansvar för sin egen försörjning och sysselsättning. Detta 

ansvarstagande – aktiveringen – utgör sedan grunden för ekonomisk ersättning från samhället. De krav 

som ställs handlar generellt om att individen ska delta i olika aktiverande insatser, något som kopplas 

till ekonomiska incitament där individen riskerar minskad eller förlorad ersättning om kraven inte 

uppfylls. Särskilt långtidsarbetslösa har under senare år ställts inför ökade krav på att ta eget ansvar 

för sin situation och att delta i olika aktiveringsinsatser.  

Aktiveringspolitiken innebär en ökad uppdelning kring utbudet av stöd från samhället. Den stora grupp 

av arbetssökande som antas kunna klara sig på egen hand får ta del av ett mer standardiserat utbud, 

medan utsatta grupper erbjuds insatser som i högre grad utgörs av skräddarsydda lösningar. Ofta sker 

detta genom riktade (projekt-)satsningar på såväl nationell som lokal nivå. Sverige är ett av de länder 

i Europa där denna uppdelning är särskilt påtaglig 2. Detta innebär att det kommit att ställas allt högre 

krav på de yrkesgrupper som möter individer med komplexa behov att de ska erbjuda en individuellt 

anpassad service.  

I aktiveringspolitikens kölvatten har statliga och lokala myndigheter och organisationer uppmuntrats 

till ökad samordning, framför allt kring grupper med sammansatta behov. Detta följer på en ökad tro 

på vikten av integrerade insatser mellan områden som sysselsättning, socialtjänst och rehabilitering. 

Därför ställs ökade krav på samordning mellan aktörer som verkar inom dessa områden. Samordnade 

insatser anses, utöver att vara en kontrollfunktion kring ekonomiskt stöd, ha stort värde för individen 

då det skapas tillgång till ett brett spektra av insatser och att ingen ska behöva ”falla mellan stolarna”.  

Individualisering av den offentliga servicen är ett av aktiveringspolitikens mer konkreta uttryck. Detta 

kan innebära en mängd olika saker, men i allmänhet ses individualisering som att individen i högre grad 

sätts i centrum för de insatser som erbjuds. Insatserna ska vara flexibla och anpassade efter individens 

förutsättningar och behov. Därför har individuella handlingsplaner kommit att bli ett alltmer centralt 

verktyg. Genom t.ex. tre- eller fyrpartssamtal mellan individen och olika aktörer skapas en form av 

samverkan där det upprättas en individuell planering. I denna tydliggörs även de avstämningspunkter 

som individen har att förhålla sig till, oftast med koppling till aktuellt ekonomiskt stöd.  

På senare tid har det alltmer uppmärksammats att de aktörer som möter individer med behov av 

samordnat stöd spelar en avgörande roll i genomförandet av en individanpassad aktiveringspolitik. 

Individualiseringen innebär samtidigt att förutsättningarna för de som verkar inom området förändras 

och det ställs nya krav på de personer som i sitt dagliga arbete ska förverkliga aktiveringspolitiken. 

Denna roll har blivit mer mångfacetterad och relationen till individen alltmer avgörande. Samtidigt har 

resurser generellt sett inte tillförts dessa system i en utsträckning som står i relation till den utvecklade 

rollen. Resultatet är ofta överbelastning, brist på kunskap om de insatser som finns att erbjuda och om 

                                                           
1 Johansson H (2006) Svensk aktiveringspolitik i nordiskt perspektiv. ESS 2006:3. Stockholm: Finansdepartementet. 
2 Garsten, C (2015) Aktivering av arbetssökande – individualisering, ansvar och organisering på lokal nivå. Stockholm: Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Under publicering). 
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individens förutsättningar. Ofta konstateras att individen blir bärare av information mellan parterna i 

ett system som brister i samordning. Resultatet blir att mycket av handläggares, tjänstemäns och 

läkares tid läggs på att söka kontakt med andra aktörer i syfte att skapa en så god bild som möjligt av 

individens situation, men att underlagen kring individens fortsatta planering likväl förblir ofullständiga 

på grund av en bristande samordning.   

Aktiveringspolitiken har alltså inneburit att de aktörer som möter individen i sitt vardagliga har fått en 

alltmer central roll för gränsöverskridande mellan olika aktörer inom rehabiliteringssystemet. 

Samtidigt finns en utbredd brist på samordning som ofta beror på enskilda aktörers brist på kunskap 

om de möjligheter som står till buds och hur olika myndigheters regelverk fungerar. Ytterst handlar 

detta om vikten av ändamålsenliga relationer mellan de olika aktörerna. En lyckad samordning utgår 

ofta från enskilda aktörer som har väl upparbetade professionella nätverk som erbjuder en struktur 

som kan kompensera för bristen på helhetskunskap hos de olika aktörerna. I detta perspektiv är det 

intressant att betrakta de olika teambaserade arbetssätt som vuxit fram inom ramen för finansiell 

samordning av rehabiliteringsinsatser. Team Fagerängen, Team Samverkan och Team Psykiatri som 

drivits inom Samordningsförbundet Trelleborg är alla exempel på insatser som bygger på ett sådant 

teamarbete.  
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Koordinator som resurs för samverkan 
Joakim Tranquist och Stefan Persson  

År 2006 slöts en överenskommelse mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) med syfte att stimulera till att sjukskrivningsfrågorna skulle få högre prioritet i hälso- och 

sjukvården. Man skulle verka för att utveckla sjukskrivningsprocessen och för detta sköt staten till ett 

ekonomiskt incitament. Detta gjorde att satsningen kommit att kallas för Sjukskrivningsmiljarden. 

Målet var att bidra till en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess, att öka landstingens 

drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågan och bidra till en stabil sjukfrånvaroutveckling.  

Allt sedan Sjukskrivningsmiljarden initierades för snart tio år sedan har landsting runt om i landet 

genomfört olika satsningar inom det försäkringsmedicinska området. Utvärderingar som gjorts har 

pekat på att dessa insatser bidragit till att stärka vårdens arbete med sjukskrivningsprocessen genom 

ett mer strukturerat och metodiskt arbetssätt. Det har i många landsting handlat om att utveckla 

funktioner för koordinering med fokus på samordning av såväl sjukskrivningsfrågor internt inom 

vården som externt i dess kontakter med övriga aktörer i sjukskrivningsprocessen. 

Koordinering har inte bara utgjort en central del av utvecklingsarbetet inom Sjukskrivningsmiljarden. 

Det har även bidragit till framgång i skapandet av en effektiv sjukskrivningsprocess, vilket framgår av 

att fortsatt statligt stöd från 2014 villkorats av det inom landstingen utvecklas en ”funktion för 

koordinering för effektiv samverkan kring kvinnor och män i sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocessen” 3.  

Överenskommelsen slår fast att denna funktion för koordinering inom landstingen ska vara etablerad 

under 2015. Landstingen ansvarar själva för hur funktionen ska vara utformad på landstingsnivå, men 

att detta nu får genomslag syns bland annat genom att det nya förvaltningsuppdraget inom Region 

Skåne. Där framgår att:  

”Vårdförvaltningarna ansvarar för att medarbetarna har uppdaterade kunskaper om 

försäkringsmedicin. Inom samtliga verksamheter där sjukskrivning förekommer ska det finnas en tydlig 

ansvarsstruktur såväl på ledningsnivå som på medarbetarnivå. Dessa skall samverka med motsvarande 

nivåer inom försäkringskassans och arbetsförmedlingens verksamheter. På enhetsnivå ska det finnas 

riktlinjer för sjukskrivningsprocessen ”Rätt lagom säker och jämställd sjukskrivning”, en utsedd 

försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare samt en rehabiliteringskoordinator. För att säkra processen är 

det väsentligt att tillräcklig tid avsätts för uppdragen” 4.  

Genom Sjukskrivningsmiljarden har Region Skåne under ett antal år haft ekonomiskt stöd för att 

utveckla sjukskrivningsprocessen. Inom ramen för detta arbete har man särskilt prioriterat att bidra till 

etablering av rehabkoordinatorer på sjukskrivningsintensiva vårdenheter. Tanken bakom att införa 

rehabkoordinatorer inom hälso- och sjukvården är att stärka förutsättningarna för att förebygga och 

främja tidiga insatser i sjukskrivningsprocessen. I förlängningen tänker man sig att detta kan minska 

antalet långtidssjukskrivningar.  

Enligt Region Skånes modell ska en rehabkoordinator främja samverkan mellan olika myndigheter, 

men framför allt mellan olika yrkeskategorier inom vårdenheten. Rehabkoordinatorn kan ha olika 

professionell bakgrund, t.ex. arbetsterapeut, kurator, sjukgymnast eller sjuksköterska, men en central 

aspekt är att rehabkoordinatorn ska vara väl förtrogen med arbetssättet och kontaktvägarna på den 

egna vårdenheten. Rehabkoordinatorn ska arbeta med de patienter där läkare överväger sjukskrivning 

                                                           
3 Socialdepartementet (2013) Godkännande av en överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess för 2014 – 2015. 
Protokoll vid regeringssammanträde 2013-12-12 
4 Region Skåne (2015) Uppdrag år 2015 till förvaltningarna Skånes universitetssjukvård, Skånevård Kryh, Skånevård Sund.  
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och där ytterligare insatser behövs, vilket även inkluderar patienter där sjukskrivningar ska förlängas. 

Rehabkoordinatorn samordnar helt enkelt vårdenhetens sjukskrivningsuppdrag och utgör ett stöd till 

läkare och övrig personal på vårdenheten i sjukskrivningens olika stadier. Rehabkoordinatorn ska även 

samordna ett eventuellt resursteam på vårdenheten.  

I praktiken innebär detta att rehabkoordinatorn ska ha en överblick av sjukskrivningsprocessen på den 

egna vårdenheten och informera läkare om var patienter befinner sig i rehabiliteringskedjan. 

Rehabkoordinatorn ska upplysa läkare om behov av läkarintyg och ta fram beslutsunderlag för chefen 

på vårdenheten kring mönster i sjukskrivningarna. Viktigt är därför att rehabkoordinatorn är väl 

införstådd med Försäkringskassans rehabiliteringskedja. 

När det gäller externa kontakter ska rehabkoordinatorn samordna kontakter kring behov av läkarintyg. 

Detta innebär att återkoppla till ansvarig läkare och att vara rådgivare i sjukskrivningsärenden. 

Dessutom ska rehabkoordinatorn vara kontaktperson mot olika aktörer när det gäller frågor kring 

sjukskrivna patienter, uppföljning av läkarintyg, behov av avstämningsmöten samt övriga kontakter 

mellan läkare och patientens personliga handläggare på olika myndigheter. Sammantaget innebär 

rollen som rehabkoordinator i hälso- och sjukvården att fungera som en administrativ samordnare av 

vårdenhetens sjukskrivningsuppdrag.  

I linje med dessa nationella tankar om behovet av en funktion för koordinering av samverkan väcktes 

idén om en koordinator i Trelleborg ursprungligen av en tidigare verksamhetschef för Fagerängens 

Vårdcentral. Detta var under år 2009 och utgångspunkten var att förändringen i sjukförsäkringen har 

lett till förändringar för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, vården och till viss grad även 

kommunerna. För att kunna effektivisera sjukskrivningsprocessen och öka möjligheterna för 

sjukskrivna att komma i arbete hade de olika organisationernas behov av att kommunicera och hitta 

sina nya roller i förhållande till varandra ökat. Idén låg därför initialt i en koordinator som skulle få i 

uppdrag att samordna de olika parternas kontakter kring aktuella individer. Efter dialog med 

samverkansparterna utvecklades idén till att även omfatta ett team med personal från respektive 

organisation, ett team som träffats regelbundet på vårdcentralen. Detta var starten på den 

koordinatorfunktion som utvecklats genom Team Fagerängen och sedermera Team Samverkan och 

Team Psykiatri. 

Den roll som koordinatorn haft i Team Fagerängen och sedan Team Samverkan stämmer till stor del 

överens med de föreskrifter som finns för hälso- och sjukvårdens rehabkoordinatorer. Men det finns 

även avgörande skillnader. Koordinatorn i Team Samverkan har t.ex. inte knutits till det interna arbetet 

med sjukskrivningsprocessen på vårdcentralen. Koordinatorn, som rekryterats externt och haft 

tidigare anställning på Försäkringskassan, har snarare fungerat som en vidareutvecklad version av 

rehabkoordinator. Fokus har huvudsakligen legat på att etablera en struktur för externa kontakter 

kring personer som är listade på vårdcentralen. Ambitionen har i första hand varit att organisera en 

effektiv struktur för kommunikation mellan myndigheterna.  

Ett team med deltagare från respektive samverkanspart, som träffats varje vecka på vårdcentralen, 

har varit koordinatorns verktyg för att samordna information kring individer som remitterats in till 

Team Samverkan. Det handlar alltså inte om alla sjukskrivna vid vårdcentralen, vilket är fallet för 

rehabkoordinatorn. Arbetet i Team Samverkan har istället utgått från att en remiss inkommer från 

någon av parterna, vilket sker med individens godkännande. Därefter kallar koordinatorn individen till 

samtal där det beskrivs hur avstämningsmötet (teammötet) kommer att gå till. Koordinatorn meddelar 

den behandlande läkaren om att avstämningsmöte är bokat så att läkaren kan träffa individen innan 

mötet om så behövs. En förberedande signal går till samtliga parter så att relevanta underlag finns vid 

avstämningsmötet, där målet är att komma fram till en handlingsplan som parterna och individen 



9 
 

accepterar. I handlingsplanen klargörs individens medicinska hälsotillstånd och det finns ett beslut om 

fortsatta rehabiliteringsinsatser. Koordinatorn följer sedan upp handlingsplanen och arrangerar ett 

uppföljningsmöte inom sex månader, d.v.s. innan utskrivning från projektet sker. 

Syftet med Team Psykiatri har varit att ta tillvara de positiva erfarenheterna från Team Fagerängen och 

Team Samverkan och föra över arbetsmodellen med koordinatorfunktion till Vuxenpsykiatrin i 

Trelleborg. Grundtanken med koordinatorn i Team Psykiatri har varit att avlasta specialistläkarna och 

få en bättre samordning av allt från tidbokning till arbetsförmågebedömning, så att processen 

därigenom blir effektivare för alla involverade.  

I Team Psykiatri har koordinatorns främsta uppgift varit att samordna och processleda de 

gemensamma avstämningsmötena med patienten där handläggare från berörda myndigheter 

medverkar. Koordinatorn, som även i detta fall rekryterats externt och genom sin bakgrund på 

Försäkringskassan har särskild kompetens om försäkringsmedicin, har tillgång till läkarnas kalendrar. 

Möten bokas därmed in direkt när någon av parterna i samverkan initierar ett ärende. Koordinatorn 

ringer till patienten dagen innan mötet och förbereder hen på vilka aktörer som kommer att delta, vad 

som ska diskuteras och vad målet med avstämningsmötet är. 

Utöver planering och processledning av avstämningsmöten har koordinatorn i Team Psykiatri haft en 

tydlig roll som spindel i nätet för konkreta samverkans- och koordineringsfrågor. Koordinatorn 

fungerar som ”en väg in” till psykiatrin för andra myndigheter, men även som ”en väg ut” för läkare 

genom att fungera som rådgivare i samverkans- och försäkringsmedicinska frågor. På samma sätt som 

i Team Samverkan kan koordinatorn svara på frågor som dyker upp direkt genom att fysiskt finnas på 

plats i verksamheten och därmed vara tillgänglig för läkarna att konsultera. 

I såväl Team Samverkan som Team Psykiatri har utvärderingar visat att koordinatorn fyllt en central 

funktion för de berörda aktörerna. I båda fallen har koordinatorn inneburit att strukturer för dialog 

över myndighetsgränserna har etablerats. Koordinatorfunktionen har varit uppskattad av såväl läkare 

som handläggare från de respektive myndigheterna och många har vittnat om en resursbesparing som 

uppstår genom en förbättrad samordning och gemensam planering. I nästa artikel följer en fördjupning 

av de erfarenheter som Team Samverkan och Team Psykiatri gett upphov till.   
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Erfarenheterna från Trelleborg 
Stefan Persson och Joakim Tranquist 

Under snart fem år har Samordningsförbundet i Trelleborg finansierat tre olika team-projekt; Team 

Fagerängen, Team Samverkan och Team Psykiatri. Utgångspunkten har varit samverkan kring personer 

som är på väg från heltidssjukskrivning mot att etablera sig på arbetsmarknaden, dels i Primärvården, 

dels i Vuxenpsykiatrin. 

Syftet har varit att korta ner sjukskrivningstiderna genom att erbjuda rätt insatser i rätt tid. En central 

del i arbetet har varit att arbeta med koordinatorer. I Team Fagerängen och Team Samverkan har det 

sammantaget varit tre olika personer som har fungerat som koordinator. I samtliga tre fall har 

koordinatorn tidigare arbetat på Försäkringskassan. Koordinatorn i Team Psykiatri är samma person 

som i uppstarten var koordinator i Team Fagerängen. 

Koordinatorerna i Team Fagerängen och Team Samverkan har varit projektanställda vid Fagerängens 

Vårdcentral, medan Vuxenpsykiatrin i Trelleborg i Team Psykiatri valde att ge koordinatorn fast 

anställning från början. Samordningsförbundet finansierade inledningsvis hennes anställning. Stödet 

trappades sedan ner under projekttiden, för att helt upphöra vid projektavslutningen. 

Positiva effekter på strategisk nivå 
Med tanke på den individualiserade arbetsmarknadspolitik som belyses i tidigare avsnitt är det 

intressant att notera att det inte har varit möjligt att påvisa några konkreta effekter på individnivå i de 

bedrivna projekten. Trots det upplevs de överlag som mycket positiva hos deltagande myndigheter. 

Mervärdet i att prioritera samverkan och arbeta med en koordinator finns sannolikt i en större och 

mer långsiktig kontext. Det handlar om förändringar i den svenska aktiveringspolitiken och utgår i hög 

grad från ett tjänstemannaperspektiv där exempelvis tydligare och mer ändamålsenliga kontaktvägar 

och en allmänt förbättrad helhetskunskap innebär stora vinster. 

Utvärderingar av koordinatorfunktionen har tidigare främst omfattat rehabkoordinatorer placerade 

inom primärvården.5 Men en stor del av erfarenheten av rehabkoordinatorer inom primärvården 

verkar överförbar på koordinatorer, även inom vuxenpsykiatrin. Många av de positiva effekterna 

läkarna på vårdcentralerna har upplevt inom Team Fagerängen och Team Samverkan upplevs också av 

specialistläkarna inom vuxenpsykiatrin i Team Psykiatri. 

En del effekter av projekten i Trelleborg är väntade. Exempelvis anser läkarna att en koordinator 

underlättar deras arbete, vilket kan förväntas då extra personalresurser har tillförts. Koordinatorn 

bidrar till tydligare och mer utvecklade kontaktvägar som frigör läkartid och ger tjänstemän från övriga 

myndigheter bättre förutsättningar att anpassa sitt arbete och leva upp till en smidigare 

sjukskrivningsprocess med tydligare individfokus.  

En annan positiv effekt är att de avstämningsmöten som koordinatorn planerar och leder, bidrar till 

att individ, läkare och tjänstemän får en bättre förståelse för varandra och en bättre överblick över 

systemet. Det beskrivs som en av de främsta vinsterna i projekten att parterna träffas regelbundet och 

tillsammans med individen kan diskutera hennes situation. Läkarna upplever exempelvis att de genom 

att delta i mötena, tydligare ser deras egen och individens roll sjukskrivningsprocess.  

Koordinatorns centrala funktion som spindel i nätet i samverkan ger också vederbörande en unik 

position för att kunna identifiera flaskhalsar i systemet. Ett exempel på en sådan flaskhals som påverkar 

                                                           
5 Se exempelvis Nationell utvärdering av koordinatorfunktionen inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsområdet, ReKoord-projektet, 

Västerbottens läns landsting, 2013 
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rehabiliteringsprocessen negativt är att det i nuläget finns lång väntetid för neuropsykologisk 

utredning. Det i sig är inget nytt men genom koordinatorns centrala funktion och systemkunskap har 

det blivit tydligt att väntetiden innebär en stor samhällskostnad för handläggning och misslyckade 

insatser hos de olika myndigheterna. Det innebär också ett lidande för individen som hela tiden får 

uppleva misslyckanden i försöken att närma sig arbetsmarknaden. Som en direkt följd av 

koordinatorfunktionen och koordinatorns belysning av problematiken har samordningsförbundet 

kunnat initiera en kartläggning av kösituationen och sjösatt ett pilotprojekt för att försöka korta ner 

kötiden. 

Tydlig funktion lagom nära verksamheten är viktig 
Som beskrivits i föregående avsnitt skiljer sig koordinatorns roll från rehabkoordinatorns, främst 

genom att koordinatorns primära funktion är att arbeta med samverkan med andra myndigheter. Till 

vissa delar har koordinatorn i Team Fagerängen och Team Samverkan även haft rollen som 

rehabkoordinator, d.v.s. att inom hälso- och sjukvården fungera som en administrativ samordnare av 

vårdenhetens sjukskrivningsuppdrag. Detta framför allt eftersom det inte har funnits någon 

traditionell rehabkoordinator vid Fagerängens vårdcentral. 

Det vanligaste är att en sjukgymnast, arbetsterapeut eller liknande utses till rehabkoordinator vid 

vårdcentralen. Detta förfarande har inte skett i fallet med Team Fagerängen och Team Samverkan. Här 

gjordes istället en satsning på samverkan med andra myndigheter via samordningsförbundet och en 

extern rekrytering genomfördes. Även om koordinatorerna har varit olika, har alla kommit från 

Försäkringskassan in på vårdcentralen. Detta har i många avseenden varit bra då koordinatorn kunnat 

tillföra en försäkringsmedicinsk expertis till vårdcentralen. Men det har skett på bekostnad av 

integreringen i det ordinarie arbetet. 

Då utvecklingsarbetet skett vid sidan om övrig verksamhet har någon egentlig integrering inte skett av 

de interna rutinerna på vårdcentralen. Arbetsmodellen som utvecklats är snarare mer integrerad i de 

övriga samverkansaktörernas ordinarie arbetsformer. De erhåller inte någon finansiering av 

arbetsinsatser i teamet. 

Erfarenheterna från utvecklingen i Team Fagerängen och Team Samverkan visar hur känslig processen 

mot bättre samverkan är. En otydlighet i ingångsvärden och förändringar i organisationerna, t.ex. i 

form av ny verksamhetsledning hos en av samverkansparterna, kan innebära att kortsiktiga kostnader 

väger tyngre än mer abstrakta långsiktiga vinster i samverkan. 

Inom Team Psykiatri har koordinatorn fått en tydlig fysisk plats i verksamheten och är på plats hela 

tiden, vilket möjliggör en ökad integration i verksamheten genom bland annat löpande informell 

avstämning som läkarna upplever som en mycket stor fördel. En vanlig problematik som nämns är att 

läkare som ofta flyttar runt mellan arbetsgivare och arbetsplatser ofta drar sig för att kontakta en 

rehabkoordinator. Med en koordinator fysiskt på plats, blir de istället direkt mötta av koordinatorn 

som berättar om sin funktion och vad koordinator kan bidra med i samverkansfrågor rörande andra 

myndigheter. Läkarna kan sedan oftast gå direkt in på koordinatorns rum och stämma av när behov 

uppstår. 

Att koordinatorn i Team Psykiatri redan vid projektstart gavs en fast anställning, indikerar att ledningen 

har ett tydligt långsiktigt mål med funktionen, vilket ger goda förutsättningar att uppnå de mer 

abstrakta långsiktiga vinsterna med samverkan. 

Skillnad på primärvård och vuxenpsykiatri 
I och med att Koordinatorn i Team Psykiatri är samma person som i uppstarten var koordinator i Team 

Fagerängen, har det varit möjlighet att infånga skillnader mellan samverkan med primärvård och 
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samverkan med vuxenpsykiatrin. Exempelvis var övriga myndigheter inledningsvis mer avvaktande i 

mötet med specialistläkare inom psykiatrin, än vad de var i Team Fagerängen där de mötte 

allmänläkare. Inledningsvis upplevde koordinatorn också att det fanns en starkare ”vårdande” kultur 

inom allmänpsykiatrin än det finns inom primärvården och hos samverkande myndigheter. 

Kulturskillnaderna gjorde att det kunde vara svårt att få ut den fulla potentialen i mötena. Längre in i 

projektet minskade kulturskillnaderna. 

Den mest avgörande skillnaden mellan erfarenheter från primärvården och psykiatrin har dock varit 

arbetsmetoden som ursprungligen var den samma. I Team Samverkan har man med framgång arbetat 

i fasta team där koordinatorn har fungerat som samordnare. Men redan vid Team Psykiatris 

projektstart visade det sig att metoden måste anpassas och att det inte var möjligt att bibehålla ett 

fast team när psykiatrin är huvudman. Det som ursprungligen var tänkt som ett fast team blev istället 

flexibla team med berörda handläggare och vårdpersonal i varje enskilt ärende. Behoven för 

individerna ser så pass olika ut att det har visat sig mer effektivt att teamet formeras löpande. Skulle 

man samla ett fast team, hade många varit med i onödan och bara fått förmedla vidare till berörd 

handläggare. Många patienter inom psykiatrin har också stort behov av trygghet och att det vid 

mötena primärt är kända ansikten, vilket inte är möjligt med fasta team. 

Grunden för framgångsrikt utvecklingsarbete i hälso- och sjukvård läggs ofta genom fokus på 

ändamålsenlig anpassning av tillämpade arbetsmodeller till organisatoriska förutsättningar. I det 

avseendet har utvecklingsprocessen genom de tre projekten givit värdefull information om 

arbetsmodellernas funktion, 

Kulturförändring som utmanar systemet 
Redan innan Team Psykiatri inleddes hade läkarna inom psykiatrin börjat jobba mer i team internt och 

använda sig mer av terapeuter. Men när koordinatorn med försäkringsmedicinsk kunskap anställdes, 

gavs läkarna en större förståelse för hela rehabiliteringsprocessen, vilket har inneburit att flera läkare 

har börjat ifrågasätta vad deras patienter egentligen sjukskrivs ifrån. Diagnos och 

arbetsförmågebedömning har blivit mer överlappande, vilket har fått konsekvensen att en del 

patienter som tidigare mer eller mindre slentrianmässigt fick förlängd sjukskrivning nu inte får 

förlängning, eftersom läkarna bedömer att de medicinskt är färdigbehandlade. Det har därmed skett 

en tydlig kulturförändring hos läkarna i projektet. 

Kulturförändringen påverkar hela systemet. I vissa fall kan det röra sig om personer som har varit 

sjukskrivna i flera år som plötsligt inte får förnyat intyg. För individen kan det vara en skrämmande 

upplevelse som även kan påverka ekonomin påtagligt. För arbetsförmedlingen kan det innebära att de 

får en person inskriven som själv upplever sig vara sjuk och långt från arbetsmarknaden och där 

Arbetsförmedlingen i dagsläget ofta saknar personella resurser och lämpliga insatser. 

Kulturförändringen hos en myndighet utmanar invanda samverkansmönster och påverkar både 

individen och handläggarna på de andra myndigheterna. Den långsiktiga vinsten med att individer som 

är medicinskt färdigbehandlade inte längre sjukskrivs torde vara uppenbar. Men som systemet ser ut, 

är det inte givet att det är en kortsiktig vinst för individen eller för myndighetssamverkan att en 

medicinskt färdigbehandlad person inte får förlängt intyg. 

Kontinuitet och kunskapsspridning, även internt 
I och med att metoden i Team Psykiatri ändrades från team till en stor bredd av handläggare har 

kompetensutvecklingen och spridningsarbetet inom myndigheterna också försvårats. Konkret kan 

exempelvis ett beslut i styrgruppen behöva spridas till långt fler personer än till de fasta team som 

fanns i Team Fagerängen och Team Samverkan. 



13 
 

Handläggarnas kunskap om projektet blir ofta låg om de bara är involverade i gemensamma möten 

enstaka gånger. Ett ständigt utbyte i läkarkåren har också inneburit att det har varit en utmaning att 

sprida kunskap och kompetensutveckla. 

Samtidigt ger arbetsmetoden läkarna en annan helhetsförståelse och en annan effektivitet i deras 

arbete, vilket var syftet vid rekryteringen av en koordinator. Läkarna ser tydligare vilket stressmoment 

ett avstämningsmöte kan vara för den enskilde och att ekonomiska frågor för patienten som diskuteras 

på mötena har stor inverkan på patientens upplevda hälsa. En läkare säger att koordinatorfunktionen 

gör hennes arbete så pass mycket enklare och roligare att det i sig ger motivation att stanna kvar på 

arbetsplatsen. En utveckling mot mindre utskiftning av personal och större insikt i 

sjukskrivningsprocessens påverkan på individen, skulle naturligtvis vara positivt för kontinuiteten. 

Värt att notera är att vid ett typiskt avstämningsmöte är alla närvarande, förutom representanterna 

från vården, involverade i frågor som rör finansiell ersättning/försörjning för individen. Skillnader i 

utgångspunkt och bristande förståelse för varandras perspektiv, kan försvåra samverkan. För fortsatt 

utveckling och fördjupad samverkan som i högre grad även kan ge kortsiktiga vinster för både individen 

och systemet är det avgörande att kunskapen ökar och att involverade parter är lösningsfokuserade 

och uppvisar en lyhördhet och flexibilitet. Detta i sin tur förutsätter ett tydligt ledarskap, där 

handläggare och vårdpersonal känner trygghet i vara kreativa och testa nya vägar för att lösa upp 

komplexa situationer och att med tydligt individfokus arbeta mot det gemensamma målet att få 

tillbaka individen i arbete. 
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Vad betyder detta för mig? – 6 påståenden 
Fredrik Grubb 

Samverkan är en strategisk fråga 
Som huvudansvarig för en verksamhet, t.ex. inom hälso- och sjukvård, kommun eller statlig myndighet, 

måste man identifiera frågeställningar, och i dessa fatta beslut, som skapar förutsättningar för 

medarbetarna att nå de mål som är uppsatta. Dessa frågor och beslut kan man beteckna som 

strategiska, d.v.s. de är nödvändiga för att organisationens syfte ska kunna uppnås. 

Som vi har argumenterat för i denna rapport finns det mycket som pekar på att samverkan är, borde 

vara, en sådan strategisk fråga. Men vad betyder det för mig som huvudman och strategiskt ansvarig?  

Givet är att förutsättningarna skiljer sig åt beroende på vilken verksamhet man ansvarar för. Därför 

bör samverkansarbetet börja med en analys av vilka behov och mål som gäller för den aktuella 

organisationen. I denna rapport har vi utgått från hälso- och sjukvården. Denna har fått ökande krav 

på att inte bara vara mer öppen och tillgänglig, utan också att ta ett större ansvar för samverkan. Som 

beskrivits har detta resulterat i en slags innovationsprocess där olika modeller har testats. Likadant 

torde det vara för andra typer av verksamheter. Grundläggande är dock att respektive verksamhets 

övergripande ledning prioriterar samverkan och ser den som en strategisk resurs. Utan en sådan tydlig 

signal kommer samverkansarbetet inte att fungera långsiktigt. 

Samverkan är en färskvara 
Samverkan är i mångt och mycket baserat på mänskliga kontakter. I det moderna arbetslivet rör 

människor på sig. Givet detta är samverkansarbetet alltid i förändring. En ny chef eller nya 

medarbetare kommer att påverka hur samverkan fungerar, både internt och i förhållande till de 

samverkanspartners man har. Det är i grund och botten samma förutsättningar som gäller för andra 

strategiskt viktiga frågor såsom ekonomi, IT, och kommunikation.  

Hur kan jag som verksamhetsansvarig säkra att snabba förändringar i min verksamhet inte innebär att 

vi behöver uppfinna hjulet igen? 

I denna rapport argumenterar vi för att organiserat samverkansarbete genom koordinatorer är en 

användbar modell. Givet att dessa får de förutsättningar som krävs, inte minst ledningens stöd, så 

kommer inte ens ganska snabba och stora förändringar innebära att samverkansfördelarna försvinner. 

Under projekttiden vid vårdcentralen har t.o.m. koordinatorn som sådan bytts ut utan att det inneburit 

att man har fått börja om från början.   

Koordinatorn kan inte vara vem som helst 
För att en specialistkompetens ska kunna fungera optimalt krävs det att denne har, och ges, rätt 

förutsättningar. Givet att samverkan betraktas som en strategiskt viktig fråga, och att organisationen 

har tydliga mål med sitt samverkansarbete, så måste också rätt person sättas på rätt arbetsuppgift. Att 

vara koordinator i den mening som vi beskriver i denna rapport är ingen enkel uppgift. Det ställer stora 

krav både på personliga egenskaper och formell kompetens.  

Vad betyder det då för mig som planerar att anställa en koordinator? 

För erfarna verksamhetsledare utgör en analys av vad koordinatorn är tänkt att uppnå för mål en god 

grund för vilka krav som bör ställas. En djup och god sakkunskap kring de frågor som koordinatorn ska 

arbeta med är grundläggande. I de projekt som beskrivs i denna rapport konstaterades t.ex. snabbt att 

medicinsk kompetens inte var viktigare än försäkringsmedicinsk kompetens. Detta då koordinatorns 

roll inte var/är att göra medicinska bedömningar.  
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Ska man exempelvis anlita en koordinator som primärt ska arbeta med arbetsmarknadsinsatser så 

torde erfarenheter från den typen av frågor vara viktiga. Gemensamt för alla koordinatorer är dock ett 

behov av goda kontaktnätverk inom de sektorer de ska arbeta samt ett personligt driv att få saker att 

hända.  

Det är lönsamt att samverka effektivt 
Många gånger utgår man ifrån enskilda individer när man ska beskriva vinsterna med samverkan. Det 

är givetvis både berättigat och korrekt att betona att de personer som är i behov av samverkat stöd 

vinner på om denna samverkan är smidig och effektiv. Det som däremot inte så ofta lyfts fram är att 

det finns betydande vinster även för de organisationer som ingår i samverkan. 

Erfarenheterna från Trelleborg visar att medarbetarna inom alla de ingående organisationerna frigör 

mycket tid som tidigare gått åt till att söka rätt person eller information. Genom att kunna vända sig 

till koordinatorn kan snabba svar fås, genom att delta i väl förberedda gemensamma planeringsmöten 

sparas mycket tid. Genom att öka flödet av personer som får tillgång till samverkad planering minskar 

trycket, det som ofta beskrivs som ”kö”. Flera medarbetare, inte minst inom sjukvården, vittnar om att 

tillgången till en koordinator mycket positivt påverkar deras arbetssituation då de i högre grad kan 

fokusera på sina huvudsakliga arbetsuppgifter. 

Vad betyder detta för mig som verksamhetsansvarig? 

Det är givet att det som sparar personalens tid, ökar produktiviteten, gynnar mina 

patienter/klienter/kunder och dessutom positivt påverkar personalens trivsel på arbetsplatsen är 

något man bör överväga att använda sig av. 

Ställ rätt frågor och sätt rätt mål 
Att sätta mål för samverkansarbetet är inte lika enkelt som det kanske kan verka. I de tre projekten i 

Trelleborg har det blivit allt tydligare att det uttalade målet, och det som löpande har följts upp, inte 

så enkelt kan uppnås genom effektivare samverkan. En person som varit sjukskriven skulle, enligt 

projektplanerna, gå mot och helst uppnå arbete eller studier. Aktiviteterna som genomförs i projekten 

gör säkert denna väg kortare, men för att nå det stora målet krävs mer än enbart god samverkan. 

När de samverkande organisationerna, tillsammans med individen, väl beslutat om en plan för insatser 

träder en annan logik in. En logik där god samverkan förvisso kan påverka utfallet positivt, men där det 

finns andra kritiska faktorer som avgör huruvida individen ska nå egen försörjning eller inte. Alltifrån 

individens egen motivation till läget på arbetsmarknaden avgör möjligheterna att nå slutmålet. I 

Trelleborg har denna insikt, att effektivare samverkan inte är en garanti för att få fler människor i 

arbete, inneburit två saker; dels en fördjupad diskussion kring vad som då är poängen med bättre 

samverkan, dels en fördjupad diskussion kring varför det trots god samverkan är svårt att nå slutmålet. 

Vad betyder detta för mig som ska arbeta med utveckling av samverkansarbetet? 

Den viktigaste lärdomen är nog att förvänta sig rätt saker av en utvecklad samverkan, att helt enkelt 

ställa rätt frågor innan man sätter igång. Är arbetssättet i team-projekten till för att få fler människor i 

arbete? Ja, det är givetvis slutmålet men kan man förvänta sig det? (svar: nej). Är arbetssättet i team-

projekten till för att effektivisera arbetet med den gemensamma planeringen av de gemensamma 

insatserna för individen? Ja, det vore ju bra men kan man förvänta sig det? (svar: ja).  

Det är alltså avgörande att man noggrant diskuterar och analyserar de ingående parternas målbilder 

inom det arbetsfält man planera att utveckla samverkan, innan man sätter igång. 
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Koordinatorer skapar en möjlighet för Samordningsförbunden 
Snart fem års erfarenheter av att jobba med koordinatorskonceptet är mycket positiva. I denna rapport 

har beskrivits hur det har gått till, vad som har behövts och generella positiva och negativa resultat. 

Det som inte fått plats här är en längre beskrivning av alla de intressanta sidoeffekter som projekten 

har fått för Samordningsförbundet i Trelleborg. 

Team Fagerängen var ett av de första projekten som förbundet finansierade. Till sitt upplägg och sin 

form väldigt likt projekt som startats på många andra håll. I planeringen av dess fortsättning, Team 

Samverkan, ställdes frågan om psykiatrins medverkan på sin spets. Resultatet blev att psykiatrin 

startade ett eget projekt, Team Psykiatri. Detta i sin tur ledde till att koordinatorskonceptet 

utvecklades vidare, något som sedan spillde tillbaka på Team Samverkan där man våren 2015 

beslutade sig för att använda samma vidareutvecklade koncept. 

Under resans gång har ett stort antal viktiga frågeställningar kring samverkan och kring varför saker 

och ting fungerar som de gör lyfts upp. Projekten har blivit som strålkastare som belyser andra problem 

och utmaningar i arbetet med att ge stöd till individerna. Strålkastaren riktas också mot hur respektive 

organisation arbetar med frågorna och många kritiska problem har kommit upp till ytan. Ett exempel 

är frågan om hur viktig individens försörjning är i processen, ett annat är obalans mellan kapacitet och 

efterfrågan. 

Allt detta har lyfts upp och in i diskussionerna kring samverkan och Samordningsförbundets roll. 

Projekten har alltså gett samverkansfrågorna i Trelleborg mycket bränsle, och därmed finns också en 

stärkt roll för Samordningsförbundet. Vi är inte längre enbart en finansiär av projekt utan också en 

viktig partner för våra medlemmar för att bidra till att utveckla deras verksamheter.  

Vad betyder då detta för mig som verksam i ett samordningsförbund? 

Med koordinatorskonceptet kan Samordningsförbunden proaktivt erbjuda sina samarbetspartners ett 

verktyg för att utveckla och förbättra sitt samverkansarbete och med, inte minst viktigt, en god 

potential att även utveckla den ordinarie verksamheten. Ett verktyg som kan appliceras i många olika 

sammanhang och som är enkelt för Samordningsförbundet att t.ex. finansiera under en initial period.  

Som en sista passning till Samordningsförbundskollegor runt om; titta gärna runt i er omgivning och 

fundera på om en eller flera koordinatorer skulle kunna bidra till effektivare och bättre samverkan 


