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Inledning
Det har varit en ynnest att vara med i denna unika arbetsprocess där
samverkansläget i Gävleborgs län har studerats. Inledningsvis vill jag som
författare av denna delrapport säga tack till Samordningsförbundet
Gävleborgs län för att jag fick vara med i denna resa. Erfarenheterna,
berättelserna och människorna jag har mött har berikat min bild av hur
samverkan faktiskt utvecklas och stärks genom samtal, möten och
gemensamma reflektioner. Jag tror det ni har inlett här är mycket värdefullt
och har stor potential för den fortsatta utvecklingen mot en mer
sammanhållen och ändamålsenlig välfärd för den enskilde.
Bakgrund
Många av de problem (och möjligheter) kopplade till långvarig
bidragsförsörjning eller risken därav, är komplexa och kan inte enkelt
reduceras till en myndighets enskilda ansvarsområde. Ofta kallas dessa för
”wicked problems”1. Det kan handla om områden som psykisk ohälsa,
unga som varken arbetar eller studerar, integrationsarbete, missbruk,
multisjuklighet och/eller långvarig arbetslöshet och ohälsa, ofta där flera av
dessa komponenter finns samtidigt. I regel förutsätts välfungerande
samverkan mellan flera myndigheter (och med individen!) för att en lyckad
rehabilitering kan initieras, genomföras och avslutas. Om detta är så, så är
myndigheternas gemensamma förmåga att göra analyser, bedömningar
och utredningar mycket viktiga för att medlemsorganisationerna i
samordningsförbundet och samordningsförbundet självt ska kunna
värdera och föreslå beslut om hur välfärden kan utvecklas vidare.
Analyser, bedömningar och utredningar har en sak gemensamt: de är alla,
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både till dess form och innehåll, berättelser. Berättelser, i form av
dokumentation från en serie workshops, är också denna rapports
huvudkälla och arbetsmaterial.
Denna rapport är en delrapport i en större studie under tiden 2016-2017.
Under mars-april 2017 genomfördes fyra workshops med företrädare för
myndigheterna Arbetsförmedlingen, Region Gävleborg, Försäkringskassan
och nästan samtliga kommuner i Gävleborgs län. Workshopen och denna
studie tillhör del två i en tre stegsprocess2 i syfte att dokumentera vad som
uppfattas som viktigt för att utveckla samverkan mellan parterna inom
Gävleborgs län och hur det kan ske. Första steget genomfördes av Region
Gävleborgs FoU Välfärd med sikte på att göra en baslinjemätning på
samverkansklimatet inom rehabiliteringsområdet i länet idag. Detta har de
gjort genom en omfattande enkätstudie och med fokusgruppintervjuer.
Målet med denna rapport är att identifiera teman/områden som anses
känneteckna god samverkan och identifiera utvecklingsområden som
Samordningsförbundet Gävleborgs län kan satsa på det fortsatta arbetet.
Metod: Deltagande observation med en narrativ analys
Delstudien vilar och drar väldigt från narrativ analys och ett kvalitativt
undersökningsförfarande. Fyra workshops har genomförts med en viss
struktur, med en viss metodik, ledd av en viss processledare
(undertecknad), med en viss analys, i en viss tid och plats. Dessutom är
resultatet ett resultat av just de som var närvarande, just den dagen
workshopen genomfördes. Lägg därtill att dokumentationen också har
gjorts utifrån flera synsätt och perspektiv, så framstår komplexiteten än
mer. Det är därför på sin plats att förklara en del av utgångspunkterna och
det perspektiv som främst påverkar denna studies upplägg och resultat.
För det första har vi processledaren (tillika undertecknad) som dessutom är
den som skriver denna rapport med ansvar för rapportens resultat och
slutsatser. Studien är klart präglad av ett socialantropologiskt angreppssätt,
främst åskådliggjord genom metoden deltagande observation och det
kvalititiva metodvalet. Undertecknad har en lång historia inom
samverkansutvecklingen genom mångårigt utvecklingsarbete med och
inom samordningsförbunden. Lägg därtill ett social konstruktivistisk
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Baslinjemätningen görs på uppdrag av Samordningsförbund Gävleborg och
utförs i tre steg genom intervjuer, enkäter, uppföljande workshops och analys.
Genomförandet sker i samarbete med Region Gävleborg, FoU Välfärd, Nationella
Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och Örebro Universitet.
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grundsyn där mål och mening skapas i dialog och interaktion, alltid under
utveckling, alltid ifrågasatt, och alltid stadd i förändring. Samtal är början
på något, alltid öppna, alltid unika och alltid påverkade av
maktförhållanden, identitet samt tid och plats. Samverkan är, utifrån
författarens utgångspunkter, mer definierad utifrån relationer mellan
konkreta människor verksamma i ett specifikt arbetsområde (här är det
rehabiliteringsområdet) och det specifika samspelet mellan aktörerna där,
än av organisationer som på något sätt gör saker tillsammans.
Processledaren har vidare utgått från ett lösningsfokuserat upplägg för
själva workshoparna. Fokus har varit på vart deltagarna vill med den
gemensamma välfärdsutvecklingen och på de användbara erfarenheterna
eller höjdpunkter de redan har varit med om, snarare än en fördjupning i
problemen och de hinder som de har framför sig. Dessutom har detaljer
eftersöks i deltagarnas berättelser om den önskade framtiden och i de
höjdpunkter som processades fram under workshoparna. Detta arbetssätt
är ett medvetet val som har påverkat det insamlade materialet i stor grad.
Valet har att göra med en bedömning om hur gruppen kan uppleva nytta
och att under ganska kort tid hitta relevanta punkter för diskussion
kopplad till studiens frågeställning. Andra processledare hade kanske gjort
ett annat val.
Avslutningsvis har målet varit att genomföra en narrativ analys. Utifrån de
berättelser som har samlats in har syftet varit att i efterhand studera
mönster, metaforer, beskrivningar, kvalitativa idéer som materialet har
levererat genom att egenhändigt tolka och hänvisa till deltagarnas egna
historier från workshoparna. Analysen är såklart relativ. Undertecknad har
valt att göra en enkel analys och sammanfattar de mest slående mönstren,
de mest uppenbara metaforerna och de, i undertecknades tyckande, mest
intressanta beskrivningar. Undertecknad har också försökt värdera en del
beskrivningar med sikte på att en ny liknande studie görs om tre år. Går
det till exempel att se förändringar i värderingar, i beskrivningar om
samverkansutvecklingen lokalt och regionalt om tre år?
Det är viktigt att vara klar över att de tolkningar som har gjorts är
författarens egna. Det är både troligt och önskvärt att se hur andra hade
sett andra saker i materialet. Försök har dock ändå gjorts att förtydliga när
författarens egen röst influerar tolkningen så att läsaren kan dra egna
slutsatser om tolkningarnas rimlighet.
Fyra fokusområden har dock intresserat författaren lite mer inför
workshoparna, framförallt utifrån erfarenheterna av lyckad samverkan
men också av egen nyfikenhet och forskningsintresse. Dessa fyra områden
specificerades inte under workshopen som ett särskilt ämne att diskutera
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på förhand utan författaren har tillämpat en metod med öppna frågor om
vad som fungerar och vad deltagarna vill utveckla mer av, och därefter i
interaktionen med workshopdeltagarnas svar ställt ytterligare öppna
frågor. Detta arbetssätt har fungerat väl för att hjälpa deltagarna att
utveckla detaljer i sina berättelser men också för författaren att identifiera
teman som kännetecknar god samverkan samt utvecklingsområden för
samordningsförbundet att arbeta vidare med. Det visar också
komplexiteten i det kvalitativa arbetssättet och i deltagande observation
där frågeställaren, och deltagare i form av författare, aldrig är neutral. De
fyra fokusområdena, som förmodligen säger mer om författarens egen
uppfattning av hur samverkan utvecklas effektivt, och då förmodligen mer
på ett övergripande plan, är:
•

Hur pratar workshopdeltagarna om individen och hur
nyttjas brukarperspektivet?

•

Hur uttrycks medvetenhet om samverkansprocessen, d.v.s.
en medvetenhet om hur samverkan utvecklas och vilken
skillnad gör detta?

•

Går det att fånga en detaljerad beskrivning av samverkan i
termer av interaktioner? Finns en bild av vem som gör vad,
hur och när, i ett socialt sammanhang?

•

Vilka intressanta metaforer/bilder stimulerade gruppens
fantasi?

Lösningsfokuserad struktur under workshopen
Workshopen följde en lösningsfokuserad struktur, angiven redan tydligt i
den skriftliga inbjudan till workshopen. I denna inbjudan angav processledaren följande för att vägleda förberedelserna och sätta ramen för dagen
för deltagarna:
”Mina bästa förhoppningar är att vi tillsammans kan skapa en
yta och tid för intressanta samtal om hur samverkan utvecklas
i ert område. Jag kommer att vara nördigt intresserad av just
er bild av vart ni är på väg och vad som redan händer som
pekar i den riktningen. Jag hoppas att jag kan vara ett stöd för
er att dela och utveckla berättelser gärna i termer av konkret
och observerbart beteende samt reflektioner från dessa. Vi
kommer vidare att få ett inspel från den nyss genomförda
enkät- och fokusgruppstudien. Med den hoppas jag att vi kan
både bygga vidare och utveckla fördjupade beskrivningar
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under workshopen. Förbered er på en aktiv förmiddag. Ni
kommer att vara högst delaktiga. Med hjälp av nyligen
framtagna indikatorer för framgångsrik samverkan, resultatet
av baslinjemätningen samt era berättelser hoppas jag att vi
tillsammans får en tillräckligt gedigen och speciell bild av
nuläget.”
Väl samlade genomfördes workshopen på ett liknande sätt. Först hälsades
alla välkomna, uppdragsgivaren presenterade syftet med studien och
deltagarna fick introducera sig själva och deklarera sina bästa
förhoppningar från dagen. Processledaren introducerade sig sist och i sin
beskrivning över workshopen la tyngdpunkt på att tid och plats inbjöds till
eftertanke och gemensamma reflektioner efter varje pass.
Första övningen ”1-2-3” utvecklades under workshoparna. Gruppen delade
upp sig i triader och utforskade en styrka i varderas organisation, två
bidrag de själva är nöjda över att de ger till sina organisationers styrkor,
och därefter avslutade med minst tre resurser/kvalitéer som de andra i
triaden hade uppmärksammat hos den tredje. Denna övning gav en god
grund för fortsatta samtal om styrkor och resurser i rummet värdefulla för
samtal om den önskvärda framtiden. Målet var här att få igång så många
som möjligt i samtal där de stimulerades att bidra med deras bästa idéer för
den framtida utvecklingen och få bekräftelse för de resurser de
personligen, och det arbete de gör deras organisationer, bär på.
Andra övningen hette ”Anta att…” och utgick ifrån ett grupparbete på
mellan 3-5 personer som arbetade med ett manga-liknande blädderblock
med 4-7 tomma rutor där de, i myndighetsblandade grupper, skulle under
en 30-40 minuter diskutera och dokumentera hur samverkansutvecklingen
skulle se ut om de antog att den hade utvecklats överraskande väl och
bortom deras bästa förhoppningar. Efter grupparbetet skedde ett publikt
vernissage där gruppen presenterade sina bilder och mottog utforskande
frågor framförallt från processledaren men även öppet från de övriga i
gruppen. Bilderna finns samlade i bilaga 1.
Tredje övningen var höjdpunktberättelserna. Dessa samlades in efter egen
reflektionstid där deltagarna fick dra till minnes och skriva ned en historia
från det senaste året som visar på egenupplevd framgångsrik samverkan.
Strukturen var gemensam för alla. Alla berättelser delades upp i tre delar:
före, under, efter. I mån av tid diskuterade gruppen berättelserna med
varandra. Övergripande reflektioner dikuterades gemensamt i storgrupp
efter denna övning men även mellan alla pass och tidigare övningar.
Berättelserna finns samlade i bilaga 2.
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Därefter följde en presentation från FoU Välfärds Ann Lyrberg som visade
resultat från höstens enkätstudie. Presentationen vävdes samman med
korta reflektioner. Dagen avslutades med att gruppen stod i ring och
delade erfarenheter om vad de nu tog med sig från dagen.
Processarbete
I detta avsnitt kommenteras övergripande hur materialinsamlingen och
processen under workshoparna utvecklades och ledde till. Stort stöd för
detta är den skriftliga dokumentation från Susanna Larsson Tholén och
Ann Lyrberg samt Per Lundgrens bilder. Materialet är rikt, innehåller
mycket detaljer och olika perspektiv framstår enkelt. Utöver detta har varje
workshop bearbetats muntligt av förbundsledning, processledare och
dokumenterarna direkt efter varje workshop.
Bland annat visade det sig att den inledande triaden gav en god start. Det
satte en ton med reflektioner som drog ned tempot (på ett bra sätt så att
många kom med i grupprocessen). Det ökade även fokus på resurser och
nytta, på vikten av interaktion och relationer, samt värderingar på
framgångsrikt samarbete och den önskade framtiden. Redan under denna
övning kom representativa reflektioner som sa att “det var uppenbart att vi
ville samma saker”, att “de tre sakerna jag valde att berätta om säger något
om mig”, och att övningen “hjälpte till att komma på banan”. Vidare gav
övningen en grundton av glädje och positiv förstärkning: “Man känner sig
glad – vi ägnar lite tid att säga positiva saker”, “man mår bra av att säga
positiva saker om andra och att få höra positivt om sig själv”, och “bilden
blev större – vi byggde på – vi såg olikheter och likheter”.
Övningen “Anta att…” vilade öppet på ett förantagande i grupparbetet att
de önskade framtidsbilderna säger något om hur deltagarna ser på
samverkan idag samt deras ambitioner. Den angav framförallt en riktning
om vad som är attraktivt nu i den fortsatta samverkansutvecklingen.
Denna övning visade sig vara en rik källa för den narrativa analysen och
något som engagerade deltagarna betydligt. Det fanns ett tydligt
förantagande även i berättelserna om höjdpunkterna eftersom de sa något
om vad som värderas extra mycket i den egenupplevda samverkan just den
dagen workshopen genomfördes.
En farhåga projektgruppen hade inför processen var att förbundets egen
röst genom kansliets personal som var närvarande på alla workshops samt
processledarens egna åsikter skulle påverka grupprocessen negativt. I det
rika källmaterialet framgår dock att ibland influerar processledare och
kanslipersonalens röster men att det är mycket mindre än vad som
befarades. Dessutom framgår det tydligt i det skriftliga källmaterialet när
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vem säger vad. Då är det enkelt i analysfasen att bortse från just den delen
av den framväxande dialogen/berättelsen även om det är viktigt att veta att
ibland byggde deltagarnas berättelse på teman och idéer introducerade i
samtalet av kanslipersonal eller processledaren.
Det är också tydligt att workshoparna i sig kan influera det framtida
arbetet. Deltagarna engagerade sig i processen eftersom det upplevdes vara
på riktigt, med betydelse för den framtida utvecklingen. Processen och
engagemanget var inte neutralt. Det gjordes flera viktiga inspel som kan
bära frukt framöver i den fortsatta utvecklingen. Särskilt inspelet kring
brukarinflytande över design och utvärdering av samverkansinsatser är
något som har, enligt kanslipersonalen, redan fått en effekt nästan direkt
efter de första workshoparna.
Analys av framtidsbeskrivningar: Södra Hälsingland
I den första workshopen den 2 mars var Bollnäs värd för området Södra
Hälsingland. I den deltog framförallt 15-20 chefer samt enstaka
kvalitetsutvecklare, rehabiliteringskoordinator samverkansansvarig från
kommunerna i Bollnäs och Söderhamn, vårdcentraler (både privat och
offentligsdrivna) från region Gävleborg, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. En politiker från Bollnäs kommun var också med.
Fyra grupper redovisade sina framtidsbilder. Kompetensförsörjning lyftes
fram som en utmaning man klarade av. Framförallt var Trisam grupperna
verktyget. Grupperna beskrev också en annan relation till individerna som
kände sig ”stärkt, efterfrågad och kompetent”. De hade dessutom en
personlig kontakt med en person som följde dem under hela den
samordnade processen. Individen var lyssnad på och fick styra mer själva.
Detta åstadkom genom att samverkan genomsyrade arbetet i regionen. Det
”nötades in” av bl.a. chefer och spreds både vertikalt och horisontellt till
andra verksamheter men även genom en samlokalisering där parter fanns
samlade. Det skapades en gemensam målbild och någon som håller ”i
taktpinnen”. Vikten av individens fokus finns med i flera av gruppens
bilder.
I bilderna och dialogen runt dem växte fram en berättelselse om
samordningsförbundets roll i utvecklingsarbetet. Förbundet arbetade
främst med finansiering av olika projekt och gemensamma
kompetensutvecklingsinsatser. Det anades också en beredskap för att det
krävdes hårt arbete för att lyckas och det förväntas att samordningsförbundet kunde spela en viktig roll i detta.
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I detta pass om analys och reflektion utifrån berättelserna om framtiden är
det tydligt att det finns ett stort intresse för verksamhetsutveckling i
riktning mot mer samverkan och de gränsar till konkreta beskrivningar
dock utan att det blev riktigt tydligt om vem som gjorde vad.
Processmässigt finns en insikt om att samverkansprocesser tar tid och det
finns en tydlig och närmast samstämmig målmedvetenhet i samtliga
grupper även om vägen till målet kan se olika ut. Idén om
kompetensväxling upptar gruppens nyfikenhet väldigt mycket och idén
visade sig både vara intressant och välutvecklad. Kompetensväxling
uppfattas som en bild över en gemensam strategi för att klara av
kompetensförsörjningen på bred plan, både som ett sätt att introducera
människor på arbetsmarknaden men också som ett sätt att utveckla den
befintliga arbetskraften mot mer kvalificerade yrken.
Kopplingen till den första av de fyra fokusområdena visar att individen
upplevs mer viktig i den framtida samverkansutvecklingen och den har fått
en förstärkt status i förhållande till myndigheterna. Det är också önskvärt
att det finns en personlig kontakt och att denne person följer individen hela
vägen. Det fanns en bred konsensus i gruppen på att individens fokus är
mer närvarande i planering, genomförande och uppföljning av
rehabiliteringsinsatser.
Frågor om medvetenhet om samverkansprocessen samt vilken grad av
detaljer beskrivningen av den önskade samverkan uppvisade är det andra
och tredje fokusområdet. Dessa utrycktes genom hur samverkan ”nötades
in” både vertikalt och horisontellt av bl.a. chefer, att det fick ta tid men inte
utan en viss envishet. Det uttrycktes också i form av en samlokalisering
rent fysiskt i gemensamma lokaler som i sig skulle kunna ha en
underlättande effekt för den önskade utvecklingen även för individen.
Vikten av kontinuerligt arbete med gemensamma målbilder och att någon
hade rollen att leda utvecklingsarbetet, lite oklart vem det skulle vara, är
extra intressant. Strukturellt lyftes Trisam och samordningsförbundet som
verktyg för att åstadkomma utveckling. Samordningsförbundets roll var
framförallt finansierande och pedagogisk; en strukturell möjlighet för att
stärka samverkansprocessen i sig.
En intressant metafor växte fram för bättre samverkan i form av
”kompetensväxlingen”. Idén sammanfattande en idé om ett större
strategisk grepp om hur samverkan kan vara nyckeln till att hantera
bemanning och uppväxling av arbetskraften i Södra Hälsningland samt de
utmaningar området står inför. Metaforens kraft visade sig i det stora
engagemanget idén stimulerade gruppen att samla sig runt.
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Analys av framtidsbeskrivningar: Norra Hälsingland
Workshopen i området Norra Hälsingland samlades i Hudiksvall den 16
mars. I den deltog framförallt 15-20 chefer samt enstaka kvalitetsutvecklare, rehabiliteringskoordinator och samverkansansvarig från
kommunerna i Hudiksvall och Ljusdal, vårdcentral från region Gävleborg,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt två representanter för de
personliga ombuden.
I beskrivningen av deras önskade framtidsbilder framstår att fortsättningen
av Mysam och Trisam har lett till en överraskande utveckling. I dessa
strukturer finns en kontinuitet och en god representation av olika
perspektiv. Trisam har även utvecklats och finns på samtliga
hälsocentraler. En ny tjänst som utvecklingsstrateg har inrättats. Förutom
strukturer som har utvecklats beskrev grupperna ett skifte i
förhållningssätt och attityd till följd av gemensamma utbildningar, något
de hade erfarenhet av sedan tidigare som har varit till hjälp i
samverkansprocessen. Utbildningarna ledde till enklare kontaktvägar,
bättre analyser, gemensamma projekt och mer effektiva verktyg. I
relationella termer beskrev grupperna andra, enklare kontaktvägar,
lösningsfokus hos medarbetarna som även hade ett delegerat mandat att ta
initiativ i samverkan. Chefer anställer handledare och mentorer för att
”drilla” medarbetarna i samverkan. Detta har frigjort tid och ökat
effektiviteten. En förutsättning har varit en skillnad i ”mind-set” där
individen har fått ett annat, mer centralt fokus. Det beskrivs som en
”kulturrevolution”. Möten och samtal är annorlunda. Exempelvis så
upplever mötesdeltagare i Mysam ”ett ansvar att bidra, vi måste gå med
fullt engagemang, och efter mötet frågar jag mig om jag gjorde något bra …
jag har spridit positiva vibbar”.
I denna analys- och reflektions del så är det tydligt med en idé om små
återkommande gemensamma utbildningar, bade internt och externt, bl.a. i
förhållningssätt och lösningsfokus. Flera team och strukturer är utbyggda,
bade Trisam och Mysam nämns. Det finns också en processmedvetenhet,
särskilt i betoningen av kontinuitet och ett strategiskt skrifte i fokus på hur
individen tar plats, åtminstone virtuellt i design och utvärdering av
insatser; “Vad behöver individen av oss?”. Lik Södra Hälsningland dras
nytta från den egen historian och tidigare erfarenheter just i
processmedvetenheten. Nya tjänster som utvecklingsstrateg visar också en
tydlighet, och skillnad i beteendemönster märks och beskrivs väl. Det finns
bl.a. en nära personkännedom generellt och en ökad ansvarskänsla inför
möten. En spännande processmedvetenhet redovisas.
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Utifrån de fyra fokusområden är individens perspektiv och delaktighet
något som värderas och arbetas med mer indirekt. Genom Trisam,
förbättrade kontaktvägar och som en effekt av de gemensamma
kompetensutvecklingsinsatser har individen fått ett bättre bemötande och
mer effektivt stöd. Individens perspektiv lyftes fram mer direkt i
reflektionerna om processmedvetenheten. Här intog individen en tydlig
roll som den fond de samordnade välfärdstjänsterna utvärderades genom.
Värdet av just processmedvetenhet var något grupperna i Norra
Hälsingland visade väldigt tydligt. Med stöd i sin egen historia lyftes fram
värdet av just individperspektivets närvaro, gemensamma kompetensutvecklingsinsatser, ett lösningsfokuserat arbetssätt och utbyggda
strukturer i form av Trisam och Mysam. Extra intressant är idén om nya
tjänster som utvecklingsstrateg och en sorts samverkanshandledare för att
leda och underlätta den önskade utvecklingen på olika sätt.
Metaformässigt framstår gemensamma kompetensutvecklingsinsatser och
den kulturrevolution som kom i dess spår, som den som “smittade “ av sig
mest på gruppens fantasi och engagemang. Genom utbildningarna växte
fram nya föreställningar, en förstärkt “mind-set” som, lik en ringar-påvattnet effekt, kunde få ett stort genomslag på samverkanskulturen i
området.
Analys av framtidsbeskrivningar: Västra Gästrikland
Den tredje workshopen skedde i Sandviken för området Västra Gästrikland
den 28 mars. I den deltog framförallt 10-15 chefer samt en processledare
och en socialsekretare. Representanter deltog från kommunerna i Ockelbo,
Sandviken och Hofors, vårdcentraler i Sandviken, Ockelbo och Storvik,
samt tjänstepersoner från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. En
chef över elevhälsa och stöd från skolvärlden och Hofors kommun var
också med.
Gruppen beskriver sin framtidsbild i termer av att de bygger sin
verksamhet utifrån den gemensamma personen snarare än en gemensam
patient. Samverkanskulturen har förändrats. Det är lätt att lyfta telefonen,
myndigheter sitter tillsammans och de blev goda vänner. Nya tjänster finns
som samordnar olika delar. En metafor som utvecklades under
workshopen var idén om ett ”samverkanskontrakt”.
Samverkanskontraktet är ett resultat och ett stöd för en mer systematisk
samverkan – ett kontrakt som överlever enskilda personer i
myndigheterna. Kontraktet ska möjliggöra och stödja konkreta
beteendeförändringar med korta kontaktvägar, gemensamma luncher och
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fika. Det är en bred överenskommelse som innefattar alla delar av vardera
organisations hierarkier. Det finns en systematik vad gäller mötesytor där
myndigheter kan arbeta tillsammans. Inte bara Trisam och Mysam men
dessa är viktiga utgångspunkter redan idag. Workshopen beskriver mycket
visioner. Deltagarna vill mycket, det märks. Samordnings-förbundet och
Finsam underlättar genom stöd till insatser runt personer som behöver ett
kraftfullt stöd.
Vid analys och reflektion går det att se att deltagarna har ett stort intresse
att utveckla och lära sig av nya strukturer som Trisam, Mysam och de vill
utnyttja samordningsförbundets möjligheter främst i form av ett riktat stöd
till insatser runt individer. Visionen innehåller mycket av konkret beteende
och de pratar öppet och engagerat om en tydligt förändrad eller förstärkt
samverkanskultur där det är ”lätt att lyfta på luren”, där man har byggt
nätverk, och utgår från “vår gemensamma person”. Idén om
samverkanskontrakt känns väldigt spännande. Den signalerar ett behov av
en samverkanssymbol, något som skapar en trygghet i utvecklingsarbetet
och är förankrat i linjen. Vidare upptog idén om gemensamma mötesytor
mycket av framtidsbilden i intressanta termer som “vi kan sitta hos
varandra!”, ha korta kontaktvägar, och uttalade krav att fika/luncha
tillsammans.
Första fokusområdet om brukarperspektivet visade sig direkt genom att
man ville arbeta med den “gemensamma personen” inte patienten eller en
annan benämning. Personen signalerar ett helhetsperspektiv på individen.
Eventuellt har detta perspektivskifte även en roll i “samverkanskontraktet”
som var den metafor som gruppen fann mest inspirerande.
Samverkanskontraktet gjorde det möjligt att lägga spelregler för samverkan
och förtydliga det gemensamma uppdraget.
Processmedvetenheten visade sig också i beskrivningen av
“samverkanskontraktet”, som ett närmast nödvändigt verktyg i sig för att
underlätta samverkansprocessen, ett stöd för ett mer systematiskt
samverkansarbete. Även i detta område av länet diskuterades nya tjänster
som stöd för utvecklingen men också den underlättande roll nya strukturer
som Trisam, Mysam och samordningsförbundet intar i det nya. Gruppen
fäste också stor vikt på mjuka faktorer som hur relationer byggs upp och
förenklas genom bl.a. uppmuntran till fika/lunch, att lyfta telefonluren och
göra det enklare att vara nära varandra.
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Analys av framtidsbeskrivningar: Gävle
Den sista workshopen skedde i Gävle den 3 april. I den deltog cirka 15
chefer samt en processledare och en samverkansansvarig från
Försäkringskassan. Gävle kommun var väl representerad med chefer från
olika delar av dess förvaltning. Två vårdcentraler var representerade. Även
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen var med. En politiker verksam
i Gävle kommun och samordningsförbundets styrelse var med.
Ett par metaforer kan bilda en utgångspunkt i den beskrivning som
Gävleworkshopen levererade. Först ut fanns ”samverkansvågen”, en våg
av samverkan i Gävle där samverkan är integrerad i verksamheten, inte
beroende av personer. En stark och tydlig gemensam kultur med ett
gemensamt uppdrag mellan myndigheter och ett större fokus på resurser
och möjligheter. Ett tecken på samverkansvågen är att myndigheter pratar
samma språk och att det arbetas efter en och samma process som inte bryts
av mellan myndighetsbyten.
En annan metafor som växte fram hos workshopdeltagarna är
”Community of Gävle”. Här är Gävle en föregångare som är vida känt, alla
arbetar tillsammans, glömmer vart de kommer från och fokuserar på vart
de är på väg. Just betoningen på gemensamma mål och hur dom arbetas
med ständigt och fokuserat är en del av det som är utmärkande för
”Community of Gävle”-bilden. Myndigheterna är samlokaliserade, tar
gemensamt ansvar för riktningen framåt och de är sampratade med
naturliga kontaktvägar. Många medarbetare sitter tillsammans och ingår i
team. Gävle präglas också av sociala företag och ett inkluderande arbetsliv
med tidiga insatser. För att nå detta har en politisk diskussion ägt rum, en
valrörelse har mobiliserat och förtydligat visionen.
Analys och reflektion av workshopdeltagarnas framtidsberättelser ger vid
handen ett par starka metaforer: samverkansvågen och Community of
Gävle. Samverkan är integrerad lik beskrivningen i Västra Gästrikland och
kulturen är styrkefokuserat och målinriktad. Det systematiska arbetet med
gemensamma målbilder visar på en god insikt i det processorienterade
arbetet. Det fanns också en insikt om politikens betydelse, även den
indikerande för det goda processarbetet och samverkansutvecklingen.
Dock saknades brukarperspektivet under workshopen men detta är kanske
något som kan utvecklas ändå.
Intressant var även betoningen på det gemensamma språket, en tydlig
kulturförändring och en gemensam samsyn mellan chefer från de olika
myndigheterna om hur de backar upp, rekryterar, tränar och inspirerar
medarbetarna i samverkan.
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Det första av de fyra fokusområden har redan kommenterats. Möjligtvis
kan brukarperspektivet vara implicit i ”Community of Gävle”. Stöd för
detta finns i idén om en valrörelse och direkt interaktion med medborgarna
om hur välfärden kan utvecklas i staden.
Processmedvetenheten var desto större och mer tydlig, också som en effekt
av de två bärande metaforer från workshopen: ”Samverkansvågen” och
”Community of Gävle”. Båda försökte fånga den utveckling i
samverkanskultur som önskades. Betoning på språk, relationer och det
ständiga arbetet med gemensamma mål är inspirerande och visar på en
utvecklad medvetenhet om vad som underlättar samverkansprocessen.
Analys av höjdpunktsberättelser
Totalt lämnade workshopsdeltagarna in 45 st höjdpunktsberättelser,
berättelser om en personlig höjdpunkt i samverkan från det gångna året.
Vissa teman är klart framträdande i dessa berättelser. För det första andas
många att de är igång och har gjort en bra början på något väldigt
spännande. Det finns en stor förväntan och en stark tilltro till framtiden.
Flera konkreta strukturer är återkommande: Trisam, Mysam och
samordningsförbundets bildande medför alla tre en allt ökad legitimitet
och är särskilt inspirerande och potent för framtiden. Det finns också flera
spår av redan fungerande samverkan i andra former som har förstärkts
under det gångna året.
Ett annat återkommande tema är individinriktade historier om enskilda
individer som på olika sätt inspirerar workshopdeltagarna. Enskilda har
stor betydelse för många och ger direkt inspiration till den strukturella
utvecklingen. Det är viktigt att bli påmind om att det är genom dessa
individer och samspelet med myndigheterna som kanske den viktigaste
inspirationen hämtas för att arbeta med samverkan. Det finns fog för tesen:
utan individhistorier av framgång stannar samverkan.
Andra teman är gemensamma utbildningar som har genomförts och varit
framgångsrika samt inspirerande utvecklingsområden med stark
utveckling som arbetsintegrerande socialt företagande och arbete inom
DUA och IPS.
Samordningsförbundets bildande och inledande steg är värt ett särskilt
omnämnande i sig. Många höjdpunktberättelser uppvisar en lättnad och
tillförsikt framåt nu när samordningsförbundet har bildats och utvecklar
sitt arbete tillsammans med parterna. Det är ett spännande län med en
bredd och ett djup som dessa höjdpunktsberättelser visar upp.
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Resultat: Identifierade teman av god samverkan och utvecklingsområden
för det fortsatta arbetet
Målet med denna rapport är att identifiera teman/områden som anses
känneteckna god samverkan och identifiera utvecklingsområden som
Samordningsförbundet Gävleborgs län kan satsa på det fortsatta arbetet.
Genom workshops med fokus på den önskade framtiden samt insamling
av höjdpunktsberättelser har en bild vuxit fram som på olika sätt kan ge
svar på studiens mål. Med hjälp av de fyra fokusområdena kunde relativt
tydliga bilder växa fram än mer som identifierar teman som kännetecknar
god samverkan men också vilka utvecklingsområden samordningsförbundet kan satsa på framåt.
Fokus på individen
Detta tema visar både på kännetecken på god samverkan och är även ett
tydligt utvecklingsområde, ett utvecklingsområde som redan är igång, t.ex.
i samordningsförbundets beredningsarbete. Om vi tittar på
höjdpunktberättelserna är det tydligt att det är genom individberättelser en
stor del av chefer och professionella får sin direkta inspiration för
samverkan. God samverkan märks genom individer som, kanske mot
oddsen, hittar en väg framåt. Det är en fortsatt god källa för innovation och
lärande. Det är också möjligt att valet av just dessa som höjdpunktsberättelser underförstått menar att här finns mer att hämta. Kanske kan
individerna lära myndigheterna någonting om hur samverkan kan
utvecklas men inte minst om vad som redan fungerar som eventuellt kan
göras mer av.
Tittar vi lite närmare på framgångsbilderna ser vi insikten om individens
delaktighet och värdeskapande förmåga för myndigheternas samverkan
även som en tydlig utvecklingsspår, med adress både till myndigheterna
själva men också till samordningsförbundet. Hur detta tar sin uttryck har
varit varierat sett till de olika framgångsbilderna. Från att på ett mer
konceptuellt sätt ha individens fokus vid planering, genomförande och
utvärdering av gemensamma insatser till konkret bemötandefrågor,
lösningsfokuserat arbete och ett mer direkt individnärvaro vid beslut och
strategiskt arbete är en utmaning. Kanske variationen inte nödvändigtvis är
hämmande utan istället en styrka värd att utforska. Budskapet är tydligt att
detta är ett utvecklingsområde i sig och samordningsförbundet är väl
positionerad att anta den utmaningen, som den redan börjat göra.
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Fokus på samverkansprocessen
Ett förvånande och samtidigt välkommet resultat av denna studie är den
breda processmedvetenheten som utmärker workshopdeltagarnas
framtidsbilder. Bilderna är inte tagna i luften utan tolkas som ett direkt
medvetande om vad som underlättar själva förutsättningarna för en
levande och ständigt utvecklande samverkanskultur. Möjligtvis måste
samverkansutvecklingen bygga på andra logiker än de som skapar och
upprätthåller sektoriseringen. Detta är en försiktig tolkning av det
engagemang som uppvisas för ett annat processinriktat arbete både
kulturellt och strukturellt. Redan på plats och tydliga kännetecken på god
samverkan är tre tydliga strukturer i form av Trisam, Mysam och
samordningsförbundet som på relativt kort tid har funnit en god etablering
i länet. Det finns, utifrån dessa, en förhoppning och en förväntan att
erfarenheter från dessa plattformar kan skördas, omsättas och utvecklas än
mer i framtiden.
Inspirerande är även det tydliga fokus workshopdeltagarna riktade på
mjuka värden som strategisk relationsutveckling, bemötandefrågor,
gemensam kompetensutveckling i arbets- och förhållningssätt, och värdet
av ett ”nötande” från chefer samt delegering till de professionella. Tid,
kontinuitet och kanske en tydlig arbetsdisciplin, färdriktning och arbete
med gemensamma mål är viktiga tecken på god samverkan men också i sig
tydliga utvecklingsspår för samordningsförbundet att både bekräfta värdet
av och stödja ytterligare. För att närma sig den mer dynamiska
samverkanskulturen workshoparna gav uttryck för krävs fortsatt hårt
arbete, kanske nya roller i form av utvecklingsledare och
samverkanshandledare tillsammans med ett ledarskapsstöd. Det är svårt
att se detta hända utan flera tillfällen för gemensamt lärande och reflektion
– något som workshoparna i sig bekräftade den fortsatta nyttan av.
Öka graden av detaljerade beskrivningar i termer av interaktion
Workshoparna gav deltagarna möjligheter att fortsätta och i vissa fall börja
utforska sina gemensamma bilder av hur välfärden kan utvecklas i de olika
länsdelarna. Desto mer beskrivet hur samverkan utvecklas är en
forutsättning för att lämna mer abstrakta önskemål av bättre samverkan till
verkliga och inspirerande överenskommelser som förstärker gemensamma
handlingar och önskade beteenden. Kanske kan olika typer av
samlokalisering och gemensamma tjänster och insatser vara en del i detta.
Det är mycket möjligt att graden av detaljerade beskrivningar av hur
samverkan utvecklas i termer av interaktion är något som utvecklas i takt
med att Trisam, Mysam och samordningsförbundets arbetssätt vinner
terräng och får en större spridning och legitimitet. I dess spår utvecklas
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relationer och ju mer dessa fördjupas kan strategier förverkligas och nya
verksamheter, som redan har planterats, växa till sig alltmer.
Det är överraskande att se spridningen i de detaljerade beskrivningar av en
annorlunda och förbättrad interaktion som ändock kom upp i
workshoparna. Från interaktionen i de etablerade samverkansstrukturerna
redan nämnda till tydliga förändringar i vardagen för områdets
professionella. I alla fyra workshopar betonades det annorlunda språket, de
enkla kontaktvägarna, de många myndighetsgemensamma teamen och
samverkan som en integrerad del av alla myndigheters ordinarie arbete,
både fysiskt i form av samlokalisering men också virtuellt. Det är möjligt
att beskrivningarna kunde vara än mer detaljerade. Det är inte alltid tydligt
hur denna önskade utveckling gick till. Vem gjorde vad? När och hur? I
viss mån kan gemensamma kompetensutvecklingsinsatser vara till hjälp
men här finns ett utvecklingsarbete som samordningsförbundet också är
väl positionerad att arbeta för och stödja ytterligare, kanske än mer
strategiskt och långsiktigt. Genom fler öppna frågor, en fortsatt nyfikenhet
för detaljerna och inte minst en aktiv tålamod för att vänta in svaren, är det
inte bara troligt utan förmodligen säkrare att myndighetsföreträdarna kan
omsätta gemensamma mål till synliga handlingar i samverkan så att
individer som allra mest kan dra nytta av det, kan göra just det. Det
återstår ett fortsatt hårt och metodiskt arbete – för alla inblandade.
Nyttja gruppernas egna metaforer
Metaforer är bildliga uttryck, ord som är som bilder. Redan nu finns en del
metaforer som kännetecknar god samverkan. Trisam och Mysam är trots
att de är akronymer fått en bredare betydelse än bara plattformar för
dynamiska samtal och möten mellan olika myndighetsföreträdare.
Dessutom verkar dessa plattformar vara just plattformar med en förväntan
att mer kommer från dem i den fortsatta samverkansutvecklingen. Redan
nu finns ett surr och en positiv ryktesspridning från dessa nya
arbetsformer. Samordningsförbundet har också visat sig vara en god
stödjare för denna utveckling.
Nya metaforer kom upp i workshoparna väl värda att utforska och sprida
vidare och bygga på. ”Samverkanskontrakt” som ett gemensamt dokument
med utfästelser och överenskommelser som bekräftar den inslagna vägen
samt skapar systematik och trygghet i utvecklingen. ”Community of
Gävle” är ett annat som lik samverkanskontraktet fångar även en känsla
och signalerar ett medvetet kulturskifte.
Arbetet runt metaforerna ”kompetensväxling”, ”gemensam
kompetensutveckling” och ”kulturrevolution” är också mycket
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inspirerande och väl värda ett fortsatt arbete. ”Kompetensväxling” fångar
den utmaningen många välfärdsmyndigheter står inför – att stödja
utvecklingen av kvalificerad arbetskraft samtidigt som nya medarbetare
kommer in i samhället. Kompletterat med bilden av ”gemensamma
kompetensutvecklingsinsatser”, nya roller som underlättar samtal och
utveckling samt ett gemensamt språk eller kanske t.o.m. ett hantverk,
myndigheter emellan, kanske kan även detta vara ett utvecklingsområde
för samordningsförbundet i sikte på den ”kulturrevolution” som så många
workshopdeltagarna önskar se hända. Kanske finns tecken på att detta
händer som kan observeras redan om ett par tre år, eller varför inte redan i
höst, som säger att den är på gång?
Avslutande iakttagelser
Nedan följer några iakttagelser om berättelsernas sammantagna innehåll
och form. Klart inspirerande är den starka framtidstron, de målande
bilderna och den jämna nivån mellan de olika workshoparnas deltagare.
Framtidstron dominerar även om bilderna i sig ibland tenderar att vara
något vaga i termer av att det ofta är otydligt hur denna önskade resa
kommer till mer konkret och vem som gjorde vad som gjorde det möjligt.
De små stegen kanske efterlyser lite med sin frånvaro. Det är måhända ett
uttryck för vart myndigheterna befinner sig just nu med ett antal mycket
intressanta och relativt nya strukturer på plats i form av Trisam, Mysam
och samordningsförbundet. En ökad förmåga att konkretisera kommer
förmodligen med en allt ökad gemensam erfarenhet av närmare samarbete
och det kommer sannolikt att synas än mer under den kommande tiden.
Trots detta uppvisas dock en stor erfarenhet av samverkan i länet. Alla fyra
geografiska områden har, och drar nytta av, styrkor som kan nyttjas
framåt. Dessa är både historiska och personliga samt uppenbara för flera av
de inblandade. Det finns egna upplevda erfarenheter som redan
mobiliseras och syns tydligt både i höjdpunkts- och framtidsberättelserna.
Den syns också i den relativt sett goda processmedvetenheten. Det är ett
gott tecken.
Flera av bilderna kan upplevas som typiska bilder på samverkan “i
uppstart” både relationsmässigt och strukturellt. De återkommande
referenserna till Trisam och Mysam är vanliga i alla workshops. Det är
tydligt att många är nöjda med den första stora gemensamma
ansträngningen att få dessa strukturer på plats. Det är också tydligt att det
finns en stolthet att Finsam och samordningsförbundet också är på plats.
Även om det finns en liten osäkerhet om hur det nya strukturella organet
ska nyttjas bäst, så finns det ett gott tilltro till länets nya resurs. Det finns
också en tydlig samsyn kring föreställningen att det kommer bli mer av
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samverkan i framtiden. Det finns en vilja och engagemang som vill mer och
även en beredskap för mer. Det är också gott.
Ett återkommande, och kanske viktigt som avslutande iakttagelse för
denna rapport, lyftes ofta upp i slutet av vardera workshop nämligen om
hur myndigheterna vill nytta brukarperspektivet i det framtida arbetet.
Många pratar om individen och dess perspektiv men bara några få exempel
ges på systematiskt samarbete med brukare eller med brukarperspektivet,
särskilt på strategiskt nivå. Kanske är detta något som kan utvecklas på
sikt, såsom det redan har börjat prägla samordnings-förbundets
beredningsarbete inför nya insatser. Oavsett vad som händer inger både
nuläget och den framtida utvecklingen mycket hopp.

Jonas Wells

Bilaga 1: Framtidsbilder efter workshops i Gävleborgs län efter övning
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DATUM

DIARIENR

2017-06-07

Bilaga 1: Framtidsbilder efter workshops i Gävleborgs
län efter övning ”Anta att … utveckling av samverkan
går överraskande väl och bortom era bästa
förhoppningar”1
Framtidsbilder 170302: Södra Hälsingland

1

Alla bilder fotograferade av Per Lundgren, Samordningsförbundet Gävleborgs län

Jonas Wells
Utvecklare Nationella Nätverket för Samordningsförbund, hemsida: www.nnsfinsam.se
direkttel 0226 – 645 648 mobiltel 0706 – 38 06 17 - e-post jonas.wells@nnsfinsam.se

SID 1

Framtidsbilder 170316: Norra Hälsingland

Framtidsbilder 170328: Västra Gästrikland

2

Framtidsbilder 170403: Gävle

3

DATUM

DIARIENR

2017-06-07

Bilaga 2: Höjdpunktsberättelser efter workshops i
Gävleborgs län våren 2017
Södra Hälsingland: Berättelser insamlade 2017-03-02 Bollnäs
1
Min höjdpunkt
Före: Hemmasittare, individärende avseende 13-åring, obehagliga SIPmöten med krig mellan parterna.
Under: Ny SIP där de som hade ansvar för pengarna inte deltog. Alla i
SIPen gick utanför boxen och möttes i lösningar för barnet.
Förhållningssätt – hab utbildade alla (skolan, soc, föräldrar,
familjebehandlarna). Skolan – anpassade. Soc + skolan = kontaktperson,
samfinansiering.
Efter: Barnet kom i små steg och efter några månaders arbete tillbaka till
skolan.
2
En övergripande händelse över tid
Före: Sedan juli 2015 när jag kom in som ny chef på försörjningsenheten
har jag sett att vi behöver jobba med att ge stöd till sjukskrivna. Har
försökt att ändra tänket i arbetsgruppen för att träffa och göra planer med
denna målgrupp
Under: Har varit svårt att få med handläggarna att jobba mer socialt. Beror
på sjukskrivningar i arbetsgrupp, osäkerhet i arbetet med sjukskrivna samt
att vi inte ahde utarbetade rutiner. TRISAM startar. I starten lite knöligt att
hitta sin roll i teamet, men ett roligt arbete för handläggarna.
Efter: Lyckan och stoltheten hos handläggaren man fått ett medgivande
från person att bli lyftad i TRISAM var obeskrivlig.
3
Före: Ökning av långa sjukskrivingar på vår hälsocentral. Hyrläkare stod
för flertalet.
Under: Start med teamträffar regelbundet läkare, FT, AT, kurator,
telerådgivnings-ssk och sammanhållande rehabkoordinator som hade
överblick över alla patienter och höll kontakt med den sjukskrivne.
Efter: Bättre kontroll på sjukskrivningar. Bättre omhändertagande av
patient. Alla vad som är sagt. Vi ingår i TRISAM från nu.
(Not: Telerådgivning – utbildning angående psykisk ohälsa + FK +
rehabkoordinator)

Jonas Wells
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direkttel 0226 – 645 648 mobiltel 0706 – 38 06 17 - e-post jonas.wells@nnsfinsam.se
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4
Min höjdpunkt.
Före: Patient mellan alla skyddsnät. Mångsökare, ”svår” patient för
vården. Maktlöshet hos personal och patienten.
Under: Sammankallar till vårdplanering. Samtliga kallade kommer, AF,
FK, soc, vård.
Efter: Blev en tydlig plan = patienten nöjd. Bättre bemötande från alla
parter.
5
Före: Osäkerhet hos rådgivningssköterskor hur hantera
sjukskrivningsfrågor. Dålig arbetsmiljö.
Under: Utbildning av rehabkoordinator. Samverkan med FK i hitta bättre
rutiner/riktlinjer.
Efter: Tryggare/lättare i arbetsmiljön. Bättre bemötande.
6

7
Navet – Bollnäs.
Före: Otydligt. Låg samverkan. Splittrat. Osäkra ungdomar.
Under: Olika viljor. Otaliga möten. Ansvarsfördelning. Processer. Hinder.
Arbetsuppgifter. Öppettider. Arbetsbelastning.
Efter: En väg in – samverkan (se bild)

8
Mysam/Trisam. Start Ovanåker.
Före: Få, ostrukturerade samverkansytor. Låg lite i träda. För att tidigare
varit ett stort samarbete SIO i Ovanåker.
Under: Stor vilja hos alla att delta och utveckla samverkan. Beslut togs att
starta TRISAM på två hälsocentraler i Ovanåker och fortsätta samverkan
med MYSAM.
Efter: TRISAM startar upp. Strukturerade samverkansytor finns.
Personkännedom – kontaktvägar.
9
Före: Vi ser ett behov av att hjälpa långtidsarbetslösa och nyanlända till
arbete. Kommun och AF ser att det är ett gemensamt arbete.
Under: Vi träffas för att påbörja ett projekt av något slag. Kommer fram till
att vi vill ha 60 personer i skapade anställningar på kommunen: LXprojektet. Skapad anställning ett år med förhoppning att under året gå
vidare till prpvat arbetsmarknad under det året.
Efter: Positiv syn på projektet även från näringslivet. Mycket bra
samarbete med kommunen. Regelbundna träffar. Bollar idéer för nya
projekt och samarbeten. Stor förståelse för våra olika uppdrag och
arbetsuppgifter.
10
Före: 2008. Hög ungdomsarbetslöshet plats 3, utformade och förankrade
mål(bild), gemensam strategi.
Under: Personal flera organisationer, samorganisering (vi känsla).
Gemensam arena. Process för ledning och personal. Ungdomar känner sig
sedda. Förbättrar arbetslöshet.
Efter: Lägre arbetslöshet. Kopierar till fler myndigheter.
11
Reko-rollen (rehabkoordinator)
Före: Individ som är sjukskriven. Kontakt med vården. Inte bara
medicinska problem.

Under: Reko-kontakt, kartläggning, tid, kompetens, kontaktnät. Snabb och
direkt dialog med myndigheter. Ökad kunskap.
Efter: Samsyn. Lösningar. Komma vidare.
12
Min höjdpunkt: Möte med ny operativ välfärdsgrupp i våras (barn o unga)
Före: Dåligt fungerande operativa välfärdsgrupper
Under: Ny uppstart
- Hittade fokusområden att arbeta kring
- ”Skippade” gjorde om GU till en aktivitetsplan som skulle bli
verkstad
- Arbeta med en sak i taget
Efter: - SIP-dag ”fast” i Södra Hälsingland
- ”Fokusmålgrupp” att börja arbeta kring ”hemmasittare”, …, …
13
Min höjdpunkt förra året
Före: Svårt att få ihop planeringen kring enskilda med multiproblem.
Under: Diskussioner på flera håll. Samverkan mellan missbruk och LSS.
Samverkan missbruk-psyk-beroende
Efter: Smidiga kontaktytor
14
Före: Att kommunerna, region, FK och AF kunde enas om att bilda ett
samordningsförbund.
Under: Att allt fler verkar vara med på tåget.
Efter: Alla har hittat sin plats.
15
Före: En gemensam känsla hos aktörer att vi har en del bromsklossar i
systemen som hindrar personer att på ett hållbart sätt få och behålla en
egen försörjning. TRISAM startades.
Under: I och med att vi får konkreta personärenden att samverka på djupet
kring så blir bromsklossarna väldigt tydliga, kan sätta fingret på. Under
TRISAM-mötet konkretiserar vi ex att det saknas platser för personer att
komma ut i aktivitet på.
Efter: Hittar vägen till att lyfta frågan dit där det kan diskuteras och
förhoppningsvis lösas strukturellt – MYSAM
16
Min höjdpunkt
Före: Samverkan kring O-klassade sjukskrivna mycket långa perioder och
går på försörjningsstöd. Inlåsningseffekt.

Under: Hälsocentral, socialtjänst, FK lyfter problemet tillsammans. Visar
att läkare förlänger sjukskrivning för att patienten ska få försörjning. Vissa
tror att FK granskar, vilket inte sker. Socialtjänsten kan inte kräva att de
står till arbetsmarknadens förfogande då de är sjukskrivna.
Efter: Gemensam förståelse för problemet. Rehab med start i TRISAM. Om
man är sjuk att olika insatser inte är möjliga = sjukersättning. Där det av
andra orsaker inte är möjligt = medborgarlön.
17
Min höjdpunkt – rollen som personlig handläggare på FK
Före: Kille född på 80-talet. Flera psykiska diagnoser. Sjukskriven från
öppenvårdspsykiatrin i flera år och i flera omgångar. Psykiatrin hade i
princip gett upp och föreslog att personen skulle nog söka sjukersättning.
Under: Inledde trots allt ett samarbete med Arbetsförmedlingen och efter
flera försök med arbetsträningar … i olika arbetsmiljöer hitta vi rätt hos en
arbetsgivare i killens boendenärhet med ett arbete med lönestöd från AF.
Halv sjukersättning från FK plus arbete på halvtid.
Efter: Anställningen är kvar idag och killen mår superbra och trivs med
livet. Presumtiv självmordskandidat före denna lösning. Visar på att vi har
fungerande samarbetsstrukturer/samarbetsformer redan idag som förstås
går att utveckla ännu mer.
18
Min höjdpunkt: Utbildning i sjukskrivning och rehabilitering för
psykiatrin i Hälsingland 2016/17 (två tillfällen)
Före: Efterfrågan från rehabsamverkan. Samplanering – effektiv, korta
avstämningar – rutinerade kolleger. Gemensam insats FK + regionen.
Samverkan internt FK.
Under: Gemensamma tag – utbildare från FK + regionen. God uppslutning
av deltagare. Engagemang, intresse, vilja att diskutera och förstå varandra,
förmedla senaste nytt till professionen.
Efter: Positiv återkoppling, konceptet sprider sig till psykiatrin i
Gästrikland.
19
Min höjdpunkt
Före: Ambition och konkreta försök att påbörja fyrpartsdialog på
länsövergripande nivå för att förankra bildandet av Mysamgrupper.
Under: Tvärstopp/nödbroms från en av parterna, vilket ledde till nytt sätt
att närma sig frågan.
Efter: Konkret och tydligt beslut mellan förvaltningschefer fyrpart om att
Mysamgrupper ska finnas i alla kommuner! = en grundbult i hållbar
struktur för utveckling av samverkan.

20
Efter: Verkstad. Många vill att saker ska hända men ingen har den tiden.
Varför inte låta någon/några som är arbetslös ta sig an ett projekt, lyssna av
och träffa alla berörda?
Gemensamma utbildningar
Undersköterska utbildning (den gamla vårdutbildningen)
Snabba reflektioner efter workshopen i Bollnäs (Jonas Wells):
Återkommande om att flera är nöjda över relativt nya strukturer som
TRISAM, MYSAM grupper och även att samordningsförbundet finns på
plats. Goda exempel om gemensamma utbildningar, införande av ny roll
rehabiliteringskoordinator och fasta SIP dagar som gör skillnad och är
speciellt för regionen. Finns mycket erfarenhet av samverkan och
berättelser visar på betydande framsteg redan. Lyft sig från hög
ungdomsarbetslöshet genom strategiskt och långsiktigt arbete. På sista
tiden har parterna skapat team operativt och jobbat med struktur för att få
alla med. Jobbar fram projekt och nya idéer. Finns fungerande
samverkansformer/strukturer att bygga vidare på, vilket är riktigt
spännande att se vart det tar vägen med tiden.
Norra Hälsingland: Berättelser insamlade 2017-03-16 Hudiksvall
21
(Individperspektiv)
Före: En person söker mig för hjälp och stöd utifrån sin livssituation.
Under: Vi går igenom och ringar in problem och identifierar antal
myndighetskontakter = 15 st (!). Vi ”rensar i röran” och kallar till ett
nätverksmöte med fem kontakter utvalda av den enskilda personen.
Efter: Resultat: Två myndigheter viktigast. Plan för fortsatt process
bestäms.
22
Höjdpunkter av samverkan
Före: Arbetslös utrikesfödd kvinna analfabet. Odefinierad sjuklig (?).
Beroende av ekonomiskt bistånd.
Under: Samverkan lokalt med arbetsmarknadsenhet – ger plats på socialt
företag.
Efter: Tryggare försörjning (en period). Andrum för personen och
tillhörighet – leder till förutsättning för fortsatt positiv utveckling.
23
Före: Kommun ingen Mysam – uppstart november.
Under: Dec/jan – deltog i möte/stort engagemang – kreativitet – plan –
fokus – vilja = Samlad kraft.

Efter: TRISAM – start april, Alfta - Edsbyn
24
Min höjdpunkt för senaste året.
Före: Att i rollen som lokalt samverkansansvarig kliva in i januari 2017 och
ha ganska liten kunskap om samordningsförbundets roll i
samverkansarbetet kändes inte bra.
Under: Medverkade i månadsmötet 9/3 med Samordningsförbundet
Gävleborg.
Efter: Fick en bra och fin känsla av de som arbetar i
samordningsförbundets kansli och vad de vill och kan göra för att utveckla
samverkan i bl.a. Mysam och TRISAM. Min kompetens höjdes rejält på
bara några timmar!
25
Före: Oreda i sjukskrivningar. Dålig hjälp till patienter i samordning till
FK, AF.
Under: Omvärldsspaning. Anställning och utbildning av
rehabkoordinatorer.
Efter: Spindeln som samordnarkontakt. Effektivt. Omhändertagande.
26
Min höjdpunkt
Före: Litet utbud/vägar till meningsfull sysselsättning för psykisk sjuka
personer.
Under: Projektidé, ansökan, beviljat, rekrytering, uppstart, frustration i
samverkan från olika håll. Även internt.
Efter: Efter fem månader är 30 personer knutna till IPS. 2 har gått till
arbete. 8 i arbetsträning/socialträning på väg till arbete. 1 i studier. 2-3 har
avbrutit. FK börjar höra av sig.
27
FIRO.
Före: Ett mål. Möte. Osäkerhet.
Under: Struktur. Mod. Kunskap. Förståelse. Nya möten.
Efter: En röd tråd. Gemenskap. Trygghet. Utveckling.
Snabba reflektioner efter workshopen i Hudiksvall (Jonas Wells):
Återkommande om dels individhistorier med många myndighetskontakter
och enklare väg fram efter samverkan, möten och utifrån att man drar
nytta av individens perspektiv i processen. Men också flera exempel på
strukturella framsteg: ny utveckling i form av Mysam, TRISAM,
samordningsförbundet, rehabkoordinatorer och IPS-projekt, visar en
kreativitet och ett sug till nya sammanhang som på olika sätt ger tilltro att

vägen framåt kommer att underlättas. Berättelserna visar att mycket är på
gång och att tillsammans med individen och en klok organisering av hur
myndigheterna vill arbeta (tillsammans) kan viktiga resultat nås. Riktigt
spännande för egen del att se vad som händer framåt när alla dessa bra
delar nu är på plats!
Västra Gästrikland: Berättelser insamlade 2017-03-28 Sandviken
28
Höjdpunkt Samverkan
Före: Ingen samverkan kring sjukskrivningspatient
Under: Återinförande av samverkanstankar via TRISAM o läkarna är
positiva till det!.
Efter: (Framtid) TRISAM fungerar
29
Höjdpunkt Samverkan Integration Backberg
Före: Svårt att nå flyktingarna. Söker hälsocentral ”fel”. Utanförskap.
Kommer ej in i samhället.
Under: Verksamhetsplan FC. Integrationsplan verkställande. Gruppinfo
BVC i samband med läkarbesök. Sånggrupper. Språkcafé.
Efter: FC konferensen bord med presentation. Förskolan. Kyrkan.
Rehionen. Soc.
30
SIP - utbildning
Före: Välfärd äldre.
Under: SIP utbildare.
Efter: 200 pers utbildade
31
Före: Svårt rekrytera lärare/förskollärare. Ofullständiga gymnasiebetyg.
Bron (?) Struktur, handledare
Under: Planering och antal av trainee-arbeten. AF och kommun. Framtid:
Starka handledare
Efter: Två trainee/studerande har börjat på förskola och kompletterar
gymnasiestuder. Igång två anställda.
32
TRISAM från Gävle till län
Före: TRISAM Gävle, 2-3 enheter + start ytterligare. Samordningsförbund
tar stafettpinne. MYSAM Reko nätverk (rehabkoordinator)

Under: Dialog MYSAM o med rehabkoordinatorer +
hälsocentral/vårdenhetschefer, Bollnäs psyk och Alexis in i gemensam
styrgrupp + ”Fyrpartchefsgrupp” + Basutbildning TRISAM.
Efter: Bollnäs X 2 startade. Södra och Norra Hälsingland. + + + Fk, team,
nästan alla kommer…
33
Före: Irritation från sjukskrivande läkare.
Under: Planerar TRISAM i den kommunen. Läkare positiv.
Efter: Har nu startat TRISAM – verkar bra!.
34
Före: Lokalt resultat från Effektutvärderingen.
Under: Gemensam syn på behovet av föresättning inklusive målgrupp.
Efter: Starta ansökan om medel från samordningsförbundet.
35
Före: Socialpsykiatri. Inga/få arbetstillfällen/platser
Under: Soc FFG via Samordningsförbundet. Samverkan kommun AF, FK
Region. Prioriterade platser. Arbete efter egen förmåga.
Handledare/personal som stödjer på plats, ser enskilde brukaren, ger tid
till kaffekoppen
Efter: Verksamhet i egen regi
36
Före: Ensamstående. Långvarigt biståndsbehov
Under: Kontakt med sjukvård + AF = Arbetsträning.
Efter: Självförsörjande  genom arbete
37
MYSAM/TRISAM
Före: Ingen kontakt. Region FK
Under: Kommit igång. Mer dialog. ”Händer saker”.
Efter: TRISAM igång. Nytt projekt
38
Före: Svårt att få till samverkan mellan vård, FK & kommun med AF med
individ i fokus.
Under: Uppstart av TRISAM i Västra Gästrikland på ett par hälsocentraler.
Efter: På gång på fler platser. Där det finns finns en tydlig väg för
samverkan

Snabba reflektioner efter workshopen i Sandviken (Jonas Wells):
Återkommande om en närmast förlösande effekt av MYSAM/TRISAM och
samordningsförbundets inledande steg och uppstart i flera delar av länet
och inte minst i Västra Gästrikland. Även samarbete för att möjliggöra
integration, arbetsrehabilitering återkommande som höjdpunkter. Fin
individfokus med tid till kaffekopp, språkcafé och sociala ytor för samtal
med individen i gemensam fokus för myndigheternas arbete. Häftig
historia med utbildning av 200 pers i gemensam metodik (SIP) imponerar
också. Utvecklingen av TRISAM känns riktigt spännande. Vilka framsteg
som har gjorts på relativt kort tid och för så många verksamheter som
hittar en struktur för den goda viljan!
Gävle: Berättelser insamlade 2017-04-04 Gävle
39
Hållbara ASF i Gävleborg
- Regionalt projekt med syfte att skapa kompetens och stödstruktur
kring arbetsintegrerande sociala företag (ASF)
Före: Spretigt, ingen tydlig målbild, avsaknad av strukur,
samverkans/arbetsgrupp med aktörer från Gävle kommun, FK, AF, SOF,
Coompanion, ASF
Under: Utökat och fördjupat samarbete mellan
kommun/Region/SOF/Coompanion kring ASF
Efter: Hållbara ASF, tydliga processer, samverkan, fler i arbete = sociala
och ekonomiska effekter i samhället
40
Höjdpunkter
Före: Ett nytt lite spretigt gäng Rehabkoordinatorer med blandad
bakgrund, erfarenheter & kunskap. Gamla har slutat, nya har tillkommit
Under: Uppbyggnad tillsammans med Samordningsförbundet om en
gemensam utbildning/påbyggnad för länets alla Rehabkoordinatorer. KIsamverkan, Rekojobbet, teamsamordning, processledning mm mm
Efter: Ett Reko-gäng där många nu fått en gemensam utbildningsbas, ett
tydliggörande av roll, innehåll men också tillskott av energi, drivkraft &
möjlighet dela med sig till nyanställda av sina erfarenheter.
41
Före: Väntetider att komma till psyko-sociala team i primärvärd.
Under: Gediget arbete med gränssnitt, nta arbetssätt, samverkan med MA
och chefer tillsammans.
Efter: Frigör tid, tydliggör problem/knutar. Öka samverkan mellan
personalgrupper, förstärkning (?)

42
Före: Många långtidsarbetslösa. Brist på resurser i skolan
Under: Extratjänster. Gemensamma informationer. Arbete inom skolan.
Efter: Under 2017 kommer 80-90 långtidsarbetslösa ha ett arbete inom
skolan. Extratjänster även inom övrig kommunal verksamhet. Även
vården, ledsagare tex
43
Före: Ungefär 6-7 år när vi inte lyckades få igång Finsam i Gävleborg,
Landstinget inte intresserade  Sedan tog landstinget initiativ o ville att
Finsam skulle bildas även i Gävleborg  Planeringsarbetet drogs igång o
beslut togs om bildande.
Under: Alla parter gick in med engagemang att detta ska vi lyckas med.
Strukturen organiserades o byggdes upp. Kom fram till en lösning i
samförstånd o enighet.
Efter: Praktiska nya verksamheter/insatser/samverkan blommar upp
påtagligt.
44
Före:
Under: Rehabkoordinatorer. Möten i gruppen.
Efter:
45
Delegationen för unga till arbete (DUA).
En process med samtliga medarbetare (5-6 tillfällen under ett halvt år).
Ledord ”Tillit till processen”.
Samlokalisering genomförs
- Fånga upp praktiska frågor
- Ha roligt tillsammans
- Regelbundna möten
Uppföljning, uppföljning, uppföljning
Snabba reflektioner efter workshopen i Gävle (Jonas Wells):
Sju berättelser insamlade denna gång, klart färre än antalet deltagare i
workshopen. En spretig bild. Återkommande om förstärkta processer, ökat
antal möten med kvalité som gör skillnad på framförallt på strukturnivå
(med sekundära effekter på individnivå). Stolthet i bildande av
samordningsförbund, utveckling av rehabkoordinatorer och stöd för
sociala företagande samt DUA sticker ut lite extra. Beskrivingar fångar
särskilt upp engagemang, arbetsglädje och effektivitet och en förväntan
framåt. Spännande!

