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Högskolan i Halmstad har på uppdrag av Region Halland utvärderat den regionala 
stödstrukturen för samverkan mellan kommunerna och Region Halland i länet. 
Utvärderingens huvudsyfte har varit att undersöka vilka erfarenheter ett urval av aktörer som 
arbetar inom stödstrukturen har av denna och vilka synpunkter de har på hur stödstrukturen 
fungerar. Ett annat syfte var att få underlag för lägesrapportering till SKL samt underlag för 
fortsatt utveckling och revidering av den regionala stödstrukturen. För att belysa innehållet i 
den samverkan som sker har man från strategisk nivå i den regionala stödstrukturen valt att 
till utvärderingen foga ett antal dokument om olika programområdens arbete (se bilagor). 
Utvärderingen bygger på genomgång av dokument om stödstrukturen och intervjuer med 
personer på dess olika nivåer. Intervjuer är genomförda med sammanlagt 28 personer från 
samtliga nivåer inom stödstrukturen: från arbetsgrupper och nätverk intervjuades 5 
personer, på taktisk nivå intervjuades 13 personer, på strategisk nivå 8 personer samt från 
chefsgrupp Halland 2 personer.  
 
Av intervjuerna framgår att det finns bred uppslutning på alla nivåer bakom etableringen av 
den regionala stödstrukturen. Det förefaller som om strukturen med framgång har 
implementerats i hela organisationen, vilket är ett förhållande som tidigare forskning visat 
vara betydelsefull för att samverkan och samarbetet ska utvecklas positivt. Det bör dock 
framhållas att uppslutningen kring den regionala stödstrukturen utgår från hur denna är 
tänkt att fungera och inte från hur den för närvarande i alla delar faktiskt fungerar.  
 
Den positiva inställningen till den regionala stödstrukturen innebär inte att det saknas 
kritiska synpunkter. De som för fram kritik betonar dock att de, jämfört med tidigare, ser 
etableringen av den regionala stödstrukturen som en förbättring av samverkan och som 
lovande inför framtiden. Med tanke på att den regionala stödstrukturen befinner sig i ett 
uppbyggnadsskede framstår det som naturligt med viss kritik. Den grundläggande positiva 
inställningen kan dock ändras om förväntningarna på den regionala stödstrukturen inte 
infrias.  
 
Det framgår av intervjuerna att en horisontell integration av samverkan mellan socialtjänsten 
och den näraliggande hälso- och sjukvården inletts redan innan den regionala 
stödstrukturen etablerades. En intersektoriell samverkan inleddes över 
huvudmannaskapsgränserna mellan det dåvarande Landstinget Halland och länets 
kommuner. Denna samverkan breddades och fördjupades när Region Hallands bildande och 
sedan ytterligare med den regionala stödstrukturens etablering. Samverkan kan även 
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beskrivas som interprofessionell genom att den innefattar samarbete mellan skilda 
professioner inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.  
 
De som intervjuats inom strategiska gruppen framhåller att det skett en effektivisering bl.a. 
genom att hälso- och sjukvården inom den regionala stödstrukturen kan samarbeta med ett 
kollektiv av kommuner istället för med sex enskilda kommuner. Samverkan underlättar 
även mottagandet och hanteringen av nationella överenskommelser inom berörda områden. 
En utmaning inför framtiden kan, enligt intervjuerna, bli att tvingas prioritera för att 
undvika den arbetsbelastning som det innebär att hantera samtliga nationella initiativ.  
 
Det gavs under intervjuerna bevis på att de intervjuade oberoende av 
organisationstillhörighet delar gemensamma mål. Ett sådant mål som återkom i flera 
intervjuer avsåg ambitionen att kunna erbjuda invånarna likvärdig vård/stöd oavsett var de 
bor i länet. Uppslutningen kring en gemensam målbild kan ses som uttryck för integration 
av samverkan hos de intervjuade. Den breda uppslutningen kommer sannolikt att bidra till 
att stärka samverkan mellan länets aktörer ytterligare framöver.  
 
Den horisontella integrationen inom den regionala stödstrukturen på chefsgruppsnivå, 
strategisk nivå, taktisk nivå och inom arbetsgrupper och nätverk har varit framgångsrik. Den 
vertikala integrationen av samverkan mellan de olika nivåerna i den regionala 
stödstrukturen verkar emellertid behöva utvecklas. Insynen och kunskapen om vad som 
sker på de olika nivåerna varierar med den position man har i den regionala stödstrukturen. 
Bäst överblick av organisationen har man från de översta nivåerna i pyramidens topp, i 
övrigt begränsas insynen till den egna nivån och näraliggande nivåer. I intervjuerna speglas 
detta i att man önskar delta på möten på andra nivåer och efterlyser tydliga 
befattningsbeskrivningar för varje nivå med preciserade beslutsmandat samt en utvecklad 
informations- och kommunikationsstrategi. Det finns också en kritik som utgår från 
upplevelser av över- respektive underordning mellan olika aktörer.   
 
De intervjuade inom chefsgrupp Halland betonar vikten av att den regionala stödstrukturen 
behåller sitt fokus på nyttan för invånarna i länet. En inställning som delas av flera av dem 
som intervjuats. På taktisk nivå menar man dock att brukare och medborgare inte 
involverats i utvecklingen av den regionala stödstrukturen och att deras engagemang inte 
tagits tillvara i tillräcklig omfattning. En konsekvens av detta har, enligt kritikernas mening, 
varit att uppmärksamheten i allt för hög grad riktats mot organisatoriska lösningar snarare 
än mot nyttan för brukarna och länets invånare.  
 
En utmaning som den regionala stödstrukturen kommer att ställas inför är valet mellan 
förstärkning och utökning av resurser och ambitioner eller en mer återhållsam utveckling 
som bygger på uppfattningar om risker för byråkratisering och där strukturens stödjande 
funktion övergår i styrning. Av tidigare forskning framgår att införandet av nya former för 
samverkan med utökat samarbete ofta leder till ökad arbetsbelastning. Det är uppenbart 
utifrån intervjuerna att arbetsbelastningen ökat på alla nivåer av den regionala 
stödstrukturen och att det skapat problem. Även höga ambitioner om att utveckla 
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stödstrukturen riskerar att bidra till ökad arbetsbelastning. Det fördes under intervjuerna 
fram flera förslag om utökning av den regionala stödstrukturen med ytterligare aktörer. Det 
är främst hälso- och sjukvårdens medverkan som efterlyses, med önskemål om att denna ska 
utökas till att omfatta närsjukvården och primärvården i länets kommuner och ytterligare 
verksamhetsgrenar. Betydelsen av att även finna samverkansformer med de privata 
utförarna togs upp. Det hävdades vidare att mycket av den problematik som hamnar hos 
den strategiska gruppen skulle kunna hanteras bättre genom utökad samverkan med skolan 
och elevhälsan. Utvecklade samverkansformer med kommunernas försörjningsstöd sågs 
som en annan viktig fråga. 
 
Ytterligare en utmaning för den regionala stödstrukturen är att förankra och utveckla arbetet 
på bred front med en evidensbaserad praktik inom socialtjänstens och den näraliggande 
hälso- och sjukvårdens verksamheter genom en tydligare knytning till processtöd och länets 
FoU-och FoUU-miljöer. Det kan även bidra till att brukarnas erfarenheter får en stärkt 
ställning, vilket efterlyses i intervjuerna. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att den regionala stödstrukturen på kort tid fått en bred 
uppslutning och utvecklat samverkan mellan länets kommuner och Region Halland. 
Utmaningarna ligger framförallt i att förbättra kommunikation/information, ytterligare 
förtydliga ansvar och beslutsmandat samt värna strukturens stödjande roll. 
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Kapitel 1. Inledning 

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) antog i juni 2010, en plattform för att 
utveckla en evidensbaserad praktik (EBP) inom socialtjänsten. En överenskommelse om fortsatt stöd 
till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten tecknades mellan SKL och 
regeringen den 13 december 2013. Redan dessförinnan hade Region Halland inlett arbetet med att 
stödja en sådan utveckling inom socialtjänsten och den angränsande hälso- och sjukvården. I detta 
kapitel beskrivs den regionala stödstruktur som byggts upp för samverkan i länet och för att ta tillvara 
professionernas kunskap, involvera brukare och anhöriga samt använda sig av forskning i 
utvecklingen av en evidensbaserad praktik. Utvärderingsuppdragets avgränsning och syftet med 
denna och de frågeställningar som utvärderingen ska belysa presenteras nedan. 
 
Inom samtliga län finns, enligt Socialdepartementet, en ”långsiktigt hållbar struktur för 
utveckling, spridning och implementering av kunskap inom socialtjänsten och angränsande 
områden inom hälso- och sjukvården” (Socialdepartementet 2011, s. 5). Strukturen ska vara 
samfinansierad av huvudmännen och de har ansvaret för att involvera även alternativa 
utförare. Det förväntas att dessa, på ett likvärdigt sätt, ska få ta del av det regionala stödet. 
Socialdepartementet (a.a., s. 5) beskriver strukturernas användningsområden enligt följande: 
 

• ett välkänt, ändamålsenligt och efterfrågat stöd i systematiskt förbättringsarbete, 
nationella kompetenscentrum i särskilt prioriterade frågor, 

• en kanal för samverkan mellan socialtjänst och näraliggande områden inom hälso- 
och sjukvården, för gränsöverskridande arbete med att skapa och använda kunskap, 

• ett verksamhetsnära stöd i form av t.ex. handledning, utbildning, systematisering av 
ny kunskap, praktiknära forskning, metodstöd, stöd i att utvärdera verksamheter, för 
att implementera riktlinjer etc.  

Den regionala stödstrukturen i Halland 
Halland blev den 1 januari 2011 en egen region och därmed samlades ansvaret för en rad 
områden gällande utveckling i en enda organisation, uppdelad organisatoriskt mellan hälso- 
och sjukvården samt regional utveckling och tillväxt. Syftet med att bilda regionen var att 
öka hallänningarnas inflytande över utvecklingen av länet och föra besluten närmare länets 
invånare (Region Halland 2013a). En struktur för ledning och styrning av regionala och 
interkommunala frågor inom socialtjänsten och näraliggande hälso- och sjukvård 
utvecklades i Halland redan före de centrala direktiven. Bildandet av Region Halland har 
bidragit till att stärka denna utveckling.  
 
Den nuvarande regionala stödstrukturen innefattar nya samverkansformer på olika nivåer 
och stöd till en evidensbaserad kunskapsutveckling (se figur 1). Den omfattar chefsgrupp 
Halland och beredningsgruppen, strategisk nivå, taktisk nivå och arbetsgrupper och nätverk 
samt fem programområden (Barn, unga & familj, Personer med funktionsnedsättning, 
Missbruk & Beroende, Psykiatri samt Äldre). Uppdragsgivare med chefsgrupp Halland 
utgör ledning, den strategiska nivån beslutar om utvecklingsplaner och resursfördelning och 
uppföljning av arbetet. Strategisk nivå har en sammanhållande tjänsteman, processtöd som 
enligt beskrivning fungerar likt taktisk nivås processtöd. Den taktiska nivån ansvarar för att 
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planera arbetet och säkerställa att regionens planer genomförs inom prioriterade områden. 
Vid varje taktiskt programområde finns en sammanhållande tjänsteman, ett processtöd. 
Rollen som processtöd till taktisk grupp innebär att samverka med och arbeta för gruppen, 
förbereda inför sammanträden, utforma mål- och handlingsplaner samt bevaka nationella 
händelser som berör programområdet. Den operativa nivån med chefer och tjänstemän 
ansvarar för det praktiska genomförandet av planerna (Region Halland 2013b). 
 
Figur 1. Den Regionala stödstrukturen i Halland 

 
 (Region Halland 2013b) 

Uppdraget till utvärdering och syftet med denna 
Högskolan i Halmstad har på uppdrag av Region Halland utfört en utvärdering av den 
regionala stödstrukturen. Det huvudsakliga syftet med utvärderingen var att undersöka hur 
den regionala stödstrukturen fungerar enligt involverade aktörer i stödstrukturens olika nivåer. 
Syftet var även att få underlag till fortsatt utveckling och revidering av den regionala 
stödstrukturen och att få underlag för rapportering av arbetet med denna till nationell nivå. 
Arbetet har inneburit genomgång av en rad dokument gällande stödstrukturens 
uppbyggnad och intervjuer med personer på olika nivåer. Intervjuer är genomförda med 
sammanlagt 28 personer från samtliga nivåer inom stödstrukturen: från arbetsgrupper och 
nätverk intervjuades 5 personer, på taktisk nivå intervjuades 13 personer, strategisk nivå 8 
personer samt från chefsgrupp Halland 2 personer. I kvalitativa undersökningar som denna 
är det innebördsrikedom och mångfald i åsikter som eftersträvas. Det innebär att alla åsikter 
ges samma värde oavsett om få eller många personer framför dem. Metoden beskrivs mera 
ingående i rapportens metodbilaga (se bilaga 1). Utvärderingen omfattar inte en granskning 
och värdering av det konkreta samarbete som skett och sker inom stödstrukturens olika 
programområden. För en överblick över detta, se bilaga 2-6. 
 
Denna rapport redovisar resultaten av genomförda intervjuerna om den regionala 
stödstrukturen i Halland. Resultaten redovisas för varje nivå av organisationen. De teman 
som intervjuerna innefattar 1) Utmaningar inom nivån, 2) Möjligheter till utveckling, 3) Arbetet 
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mellan nivåerna, 4) Stödjande eller styrande inslag, 5) Politik och makt, 6) Större och mindre 
kommuner, 6) Aktörer som saknas, 7) Framtidsperspektiv samt 8) Förslag till förändring.  

Utvärderingens frågeställningar 
Följande frågeställningar belyses utifrån de intervjuades erfarenheter och bedömningar: 

• Vilka erfarenheter och synpunkter har nyckelpersoner på olika nivåer på den 
regionala stödstrukturen? 

• Om, och i så fall hur, har stödstrukturen påverkat ledning, styrning, samordning och 
kunskapsutveckling?  

• I vilken utsträckning har stödstrukturen bidragit till att skapa nya förutsättningar för 
samverkan mellan kommunerna och regionen?  

• I vilken utsträckning bedöms stödstrukturen ha påverkat praktiken? 
• Hur bedöms fältpersonal och verksamheter samt brukare av berörda verksamheter 

ha påverkats av stödstrukturen? 
• Vilka behov av utveckling och revidering av den regionala stödstrukturen föreligger? 

Disposition av rapporten 
Detta första kapitel i rapporten beskriver den regionala stödstrukturen, 
utvärderingsuppdraget, utvärderingens syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med 
denna läsanvisning. 
 
Det andra kapitlet redogör för några teoretiska utgångspunkter gällande samverkan som 
begrepp, samverkan inom och mellan myndigheter och organisationer, samverkan ur en 
politisk aspekt med fokus på maktfrågor samt forskning kring samverkan och förhållanden 
som främjar och hämmar denna. Kapitlet tar även upp betydelsen av en evidensbaserad 
praktik. 
 
I det tredje kapitlet redogörs för utvärderingens resultat. I kapitlet redovisas informanternas 
åsikter och synpunkter på den regionala stödstrukturen och deras erfarenheter av att arbeta 
inom denna. För att göra redovisningen mer lättöverskådligt är resultaten indelade efter de 
fyra nivåerna: arbetsgrupp/nätverk, taktisk nivå, strategisk nivå och chefsgrupp Halland. I 
slutet av redogörelsen från respektive nivå återfinns en sammanfattning. Förslag som förts 
fram av de intervjuade under utvärderingen redovisas avslutningsvis i detta kapitel. 
 
Det fjärde kapitlet innefattar en analys och diskussion av utvärderingens samlade resultat. 
Informanternas erfarenheter och åsikter sammanfattas och diskuteras. De kopplas till 
utvärderingens teoretiska utgångspunkter. Utvärderingens övergripande syfte och 
frågeställningar belyses. Avslutningsvis så redogörs det för utvärderarnas sammanfattning 
av utvärderingens huvudsakliga resultat. 
 
Efter redovisningen av utvärderingens referenser presenteras i en särskild metodbilaga 
utvärderingens val av metoder för insamling av data, analys av dessa, etiska överväganden 
samt utvärderingens genomförande. Därefter följer bilagor med mål- och handlingsplaner 
för stödstrukturens fem programområden. 
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Kapitel 2. Teoretiska utgångspunkter 

Många brukare behöver insatser både från hälso- och sjukvården och socialtjänsten, och ofta även från 
andra myndigheter och vårdgivare. Det vilar på myndigheterna att utveckla samverkansformer som 
underlättar samarbetet så att brukare får rätt insats, i rätt tid och i rätt ordning utifrån en helhetssyn 
på hans eller hennes situation. När begreppen samverkan och samarbete används, beskrivs de ofta 
okritiskt i enbart positiv bemärkelse. Begreppen utgår vanligtvis från ett normativt 
myndighetsperspektiv, att myndighetspersoner ska arbeta tillsammans, uppnå gemensamma mål och 
effektivisera arbetet genom att utnyttja varandras kompetenser. Den regionala stödstrukturens 
strävan efter en evidensbaserad kunskapsutveckling ska bidra till att involvera brukarna och ta vara på 
deras erfarenheter inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. I detta kapitel diskuteras några 
teoretiska perspektiv på samverkan och vad som avses med en evidensbaserad praktik. 

Samverkan 
Germundsson (2011) hänvisar i sin avhandling till Sullivan och Skelcher samt Axelsson och 
Bihari Axelsson när han analyserar begreppet samverkan. Med begreppet integration belyser 
han hur olika aktörer väljer att agera tillsammans. Här skiljs mellan horisontell integrering 
och vertikal integrering av samverkan. Horisontell integrering av samverkan innebär ett 
frivilligt mellanmänskligt samarbete mellan likvärdiga aktörer medan den vertikala 
integreringen sker i en hierarkisk struktur av över– respektive underordning. Beslut om 
vertikal integrering tas vanligen av ledningen i hierarkiska organisationer för att sedan 
implementeras på lägre nivåer. Samordning av insatser som sker uppifrån i hierarkiska 
organisationer innebär oftast en hög grad av vertikal integrering och en låg grad av 
horisontell integrering.  
 
Samarbete i den betydelse vi vanligen lägger i begreppet bygger, enligt Germundsson (a.a.), 
på en hög grad av horisontell integration mellan likvärdiga parter, med en ömsesidig vilja av 
att arbeta tillsammans och med många regelbundna kontakter. Ett sätt att förstå samverkan 
och samarbete är att analysera dessa utifrån relationen horisontell respektive vertikal 
integrering. Det är även viktigt att se dessa som dynamiska och föränderliga processer. De 
utvecklas både utifrån förändringar i omgivningen och genom inre processer (Axelsson & 
Bihari Axelsson 2007 i Germundsson 2011). 
 
Samverkan inom det svenska välfärdssystemet kan utifrån karaktären av samverkan vidare 
beskrivas som endera interorganisatorisk, interprofessionell eller intersektoriell samverkan. När 
olika myndigheter och organisationer med samma huvudman samverkar beskrivs detta som 
interorganisatorisk samverkan. Samverkan mellan missbrukarvården och hemtjänsten skulle 
kunna ses som exempel på en interorganisatorisk samverkan mellan förhållandevis 
fristående organisationer med en gemensam huvudman. När det gäller samverkan som 
innebär samarbete mellan olika yrkesgrupper och professioner kallas detta för 
interprofessionell samverkan. Det senare kan exemplifieras av multiprofessionella team som 
arbetar gemensamt kring vissa brukare. När organisationer inom olika samhällssektorer med 
skilda huvudmän och olika verksamhetsinriktningar samverkar beskrivs detta som 
intersektoriell samverkan. Samverkan mellan hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens 
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organisationer kan utgöra exempel på samverkan mellan organisationer inom skilda 
sektorer.  
 
Samverkan är dock ett sammansatt fenomen och det går sällan att urskilja någon renodlad 
variant av samverkan, vanligen förekommer såväl interorganisatoriska, interprofessionella 
som intersektoriella samverkansformer jämte varandra. Inslag av horisontell integration kan 
återfinnas vid sidan av vertikal integration (Jmfr med Axelsson & Bihari Axelsson i 
Germundsson 2011). Begreppen ska uppfattas som verktyg för en analys av samverkan och 
samarbetet inom och mellan organisationer och inte som varandra uteslutande.   

Forskning kring samverkan och dess effekter 
Det är i gränslandet mellan hälso- och sjukvården och social omsorg som flertalet studier av 
samverkan och dess effekter har utförts (Jmfr med Orchard i Germundsson 2011).  Det 
framgår av forskningen att samverkan kan påverkas negativt av hämmande och begränsade 
förhållanden och positivt av gynnande och främjande förhållanden. Nedan återges en 
sammanställning av förhållanden som forskningen pekat på som betydelsefulla för 
samverkan. Det råder ingen inbördes rangordning av dessa utifrån deras betydelse för 
samverkan (Huxham 1996; Danermark & Kullberg 1999; Fridolf 2002, 2004; Sullivan & 
Skelcher 2002; Glendinning & Rummery 2003; Leathard 2003; Mankin Cohen & Fitzgerald 
2004; Martin-Rodruigez et al. 2005; Meads & Ashcroft 2005; Danermark & Germundsson 
2007; Socialstyrelsen 2008b i Germundsson 2011). 
 

• Engagemang och motivation 
• Erfarenhet av och kunskap om samverkansfrågor 
• Grad av förankring av samverkan 
• Kommunikation inom och mellan berörda organisationer 
• Kulturella skillnader (skilda perspektiv och värderingar) 
• Kunskap hos berörda grupper om andras kompetens 
• Kunskap om varandras arbetsförhållanden, lagstiftning och regelverk 
• Ledningens engagemang och tydlighet avseende syftet med samverkan 
• Makt och statushierarkier inom organisationerna 
• Målformuleringarnas relevans för de anställda 
• Politisk förankring (i förekommande fall) av samverkan på alla nivåer 
• Respekt mellan berörda organisationer och professioner för varandras uppdrag 
• Resurser för implementering av samverkan (tidsmässiga och ekonomiska) 
• Revirtänkande 
• Skillnader i användning av begrepp 
• Tydlighet i roller och uppdrag 
• Uppfattningar och myter om varandra 
• Ömsesidig tillit och förtroende 
 

De förhållanden som redovisas ovan kan både uppfattas som främjande och hämmande av 
samverkan, då de skildrar ”varsin sida av samma mynt” (Germundsson 2011). 
Kommunikation mellan två organisationer kan, om den fungerar, främja samverkan men 
fungerar den inte kan detta hämma utvecklingen av samverkan. Avsaknad av revirtänkande 
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underlättar samverkan medan förekomsten av ett utpräglat revirtänkande mellan 
professioner och organisationer kan vara ett hinder för ett fördjupat samarbete.  

Positiva effekter av samverkan och samarbete 
Samverkan och samarbete kan närmast beskrivas som en form av nationell ”överideologi”. 
Det råder en allmän uppfattning om att samverkan och samarbete ”är moraliskt nödvändig” 
och en förutsättning för effektiva insatser. Denna inställning utgår bl.a. från att ingen enskild 
organisation eller myndighet ensam kan lösa de ”verkligt svåra samhällsfrågorna” (Jmfr 
Huxham & Vangen i Germundsson 2011 s. 55). Samverkan och samarbete upplevs med 
andra ord som både värdefulla och nödvändiga för dagens organisationer (Bergmark & 
Lundström 2008 s. 86).  
 
Positiva effekter som redovisas av samverkan är att samlade kompetenser kompletterar 
varandra och leder till bättre utredningar och insatser. Dessutom redovisas att integrerade 
tjänster kan bidra till effektivitetsvinster. Det hävdas vidare att brukare gynnas av att 
myndigheter och vårdgivare samarbetar genom att de får bättre anpassade insatser efter sina 
behov. Om samverkan fungerar riskerar de inte heller att falla mellan olika myndigheters 
ansvarsområden. Samverkan kan även bidra till en positiv arbetsmiljö. De som samarbetar 
kan bl.a. uppleva positiva effekter av att dela kunskaper och kompetens med andra som har 
en annan profession.  

Negativa effekter av samverkan och samarbete 
Medan de positiva effekterna av samverkan vanligen brukar framhållas saknas det inte 
kritiska röster och erfarenheter. De betonar att samverkan och samarbete ofta resulterar i fler 
sammanträden och behov av nya byråkratiserande rutiner. Det hävdas att effekterna av 
samverkan kan bli att arbetet blir mer tungrott och resurskrävande än tidigare. Det kan även 
visa sig att samverkan visserligen ökar kvalitén i insatserna men att den kräver ökade 
resurser. I synnerhet implementeringen av nya samverkansformer förutsätter ett 
resurstillskott. Det finns forskare som pekar på att införandet av nya samverkansformer för 
ökat samarbete kan tyckas lätt att genomföra i teorin, men att det i praktiken kan visa sig 
svårare. 
 

The overwhelming conclusion from our research is that seeking 
collaborative advantage is a seriously resource consuming activity so is 
only to be considered when stakes are really worth pursuing. Our 
message to practitioners and policymakers alike is don´t do it unless you 
have to (Huxham & Vangen 2005 s. 13 i Germundsson 2011 s. 55). 

 
Implementering av nya samverkansformer kan i ett övergångsskede bidra till konflikter i en 
organisation genom oklara rollförväntningar och diffusa ansvarsområden, eller orsaka 
samarbetssvårigheter på grund av skillnader i lön, status och utbildningsbakgrund samt 
skilda lojaliteter. Dessutom kan nya samverkansformer äventyras på grund av brister i 
kommunikationen. Särskilt om implementeringen av nya samverkansformer sker uppifrån 
är det viktigt att anställda på alla nivåer involveras.  
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De grupper som är svårast att involvera i förändringsprocessen är medborgare, brukare och 
deras anhöriga. En brist som, för övrigt, även gäller forskning och utvärdering av effekterna 
av samverkan inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Denna utvärdering är inget 
undantag, inte heller här involveras brukare. Germundsson (2011) påpekar att det är det 
sällsynt att dessa utgår från brukarens perspektiv. Det förekommer, hävdar han (a.a., s. 56), 
inga studier som tydligt visar på samband mellan framgångsrik samverkan och ”positiva 
effekter för de som nyttjar eller är beroende av verksamheten”. 

Samverkan inom svenska myndigheter och organisationer 
Bristande samverkan mellan myndigheter och vårdgivare kan riskera att enskilda personer 
hamnar i en ”gråzon” mellan olika ansvarsområden. En anledning till detta skulle vara 
avsaknaden av en gemensam helhetssyn i enskilda ärenden (Axelsson & Bihari Axelsson 
2007 i Germundsson 2011). Skyldigheten att samverka har dock starkt stöd i svensk 
lagstiftning.  I Sverige har myndigheter en allmän skyldighet att samverka enligt 6 § i 
Förvaltningslagen (1986:223) och lämna hjälp till andra myndigheter inom ramen för den 
egna verksamheten. Gällande frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa, finns 
det särskild skyldighet att samverka, något som regleras i respektive lagstiftningar för 
socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård samt skola och förskola. Socialnämnden ges här 
samordnande funktion för att undvika att dessa ärenden faller mellan stolarna. Andra 
myndigheter och vårdgivare har skyldighet att kontakta socialnämnden redan vid misstanke 
om förhållanden som gör att socialnämnden behöver ingripa till den underåriges skydd. 
Liknande inslag av skyldigheter att samverka förekommer för andra utsatta grupper både 
när det gäller förebyggande arbete och interventioner i akuta situationer.  
 
Att samverka beskrivs av forskare ha blivit allt vanligare i Sverige, särskilt inom social 
omsorg och utbildning för att kunna bemöta den enskildas behov (Bergmark & Lundström 
2008). Samverkan begränsas dock inte till offentliga aktörer. Myndigheterna är skyldiga att 
utveckla former för samverkan och samarbeta, inte bara mellan varandra, utan även med 
andra samhällsorgan, organisationer och andra berörda (Myndigheten för skolutveckling, 
Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen 2007 i Germundsson 2011). 
 
Det har över tid genomförts ett flertal samverkansprojekt inom bland annat socialtjänsten, 
psykiatrin och äldreomsorgen. Utfallet av dessa har visat på brister i samverkan mellan de 
medverkande aktörerna (Socialstyrelsen 2008b i Germundsson 2011). Myndigheter och 
vårdgivare verkar i första hand organisera verksamheterna utifrån respektive organisations 
behov, med konsekvens att människor riskerar att falla mellan stolarna (Hjern 2007 s.35). Att 
lösa samverkan genom tillskapande av olika projekt eller särskilda samordningsförbund kan 
ses som ett sätt att försöka göra detta utan att behöva förändra den egna organisationen. 
Kerstin Wigzell som utredde behovet av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten menar 
att projekt sällan bidrar till några varaktiga förändringar. Det finns dock undantag, betonar 
hon, och hänvisar bl.a. till utredningsmetoden Barns behov i centrum som används i 250 av 
landets 290 kommuner.  
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Myten om personkemin 
Det finns en tendens att individualisera samverkansproblem och brister i samarbetet inom 
och mellan organisationer. Danermark (2000) pekar på att begreppet ”bristande personkemi” 
ofta används för att förklara dessa brister, även när det uppenbart framgår att det handlar 
om bristande resurser eller avsaknaden av tid för samverkan. Danermark menar att det för 
att undvika förhastade slutsatser krävs vetenskapliga begrepp för att sakligt analysera 
samverkan och dess effekter. Han hänvisar till två begrepp som kan användas för att 
analysera karaktären och graden av de anställdas involvering i implementeringen av 
samverkan och samarbetet. Kompetensargumentet betonar betydelsen av medverkan av de 
anställda på nivåer under själva ledningsnivån. De har, menar han, vanligen kompetens i de 
frågor som berörs. Demokratiargumentet utgår från att det finns ett värde i sig självt att de 
anställda som berörs av förändringen själva engageras i förändringsarbetet. Det utesluter 
dock inte, betonar Danermark, att ett tydligt ledarskap är en nödvändig förutsättning för 
utvecklingen av samverkan och samarbetet. Att utveckla formerna för samverkan kan ses 
som en strategisk fråga för ledningen, men att fördjupa samarbetet och ge detta ett innehåll 
är närmast en fråga för de anställda i mötet med brukare och närstående. 

Samverkans relation till makt och politik 
Myndigheter och offentlig verksamhet är speciella organisationer genom sin nära relation till 
de politiskt förtroendevalda. Den politiska och administrativa ledningen har det yttersta 
ansvaret för verksamheten. Det är på denna nivå som initiativen vanligen tas till de reformer 
som ska skapa förutsättningarna för samverkan. Riksdag och Regering ger genom 
lagstiftningen, centrala ämbetsverks tillsyn, regleringar och allmänna råd, statsbidrag, nya 
direktiv och möjligheter att ansöka om projektmedel ett begränsat handlingsutrymme för 
regionala och lokala beslutsfattare. Inom de ramar som nationella aktörer ger kan regional 
och lokala aktörer prioritera och fatta beslut samt i viss utsträckning ta egna initiativ. 
 
Nationella aktörer, Region Halland och länets kommuner är dock inte de enda aktörerna 
med makt att påverka utvecklingen. Vissa professionella grupper kan ha ett starkt inflytande 
och fackliga intressen kan både driva på utvecklingen av samverkan och utgöra ett hinder 
för denna. En vanlig uppfattning är att de anställda försöker överbrygga 
huvudmannaskapsrevir och administrativa gränser, men att de inte får det stöd av 
ledningen som behövs. De anställda på ”gräsrotsnivå” inom välfärdssektorn är ofta tvingade 
att lösa de samarbetsproblem som de ställs inför i mötet med brukare och deras närstående. 
De finner genom personliga nätverk ett sätt att etablera relationer med andra myndigheter 
och vårdgivare. Michael Lipsky (1980) myntade begreppet ”street-level bureaucracy” eller 
”gräsrotsbyråkrater” för att beskriva dessa gruppers viktiga bidrag till implementeringen av 
förändringar i offentlig verksamhet.  
 
Lipsky menade att välfärdsarbetare inom skola, polis, vård och omsorg borde betraktas som 
en del av den politiska reformprocessen och som utövare av politisk makt. Gemensamt för 
dessa är att deras yrkesutövning inte kan detaljregleras, och att de ofta ställs inför komplexa 
situationer. De tvingas att hantera dessa genom att utifrån professionella överväganden tolka 
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och anpassa lagstiftning och regelverk utifrån den enskildes förhållanden, situation och 
behov. Detta förutsätter en viss frihet och ett handlingsutrymme för välfärdsarbetare. 

Stöd för en evidensbaserad socialtjänst 
I SOU 2008: 18 ”Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren” 
beskrivs hur efterfrågan ökat av kunskap om vilka insatser som är verkningsfulla för vilka 
grupper av brukare samt under vilka omständigheter de visat sig vara verksamma. Redan 
med Socialutredningens principbetänkande på 1970-talet (SOU 1974:39) uppmärksammas 
behovet av forskning och lokal uppföljning och utvärdering av socialtjänstens insatser. 
Motiven för detta har dock skiftat över tid från krav på ökad effektivitet, behovet av 
kvalitetssäkring till stöd för verksamhetsutveckling. Harald Swedner blev 1979 den förste 
professorn i Socialt arbete, när ämnet fick akademisk status. Han eftersträvade fältförankring 
av forskningen. I Arvika och Borås etablerades i samförstånd med kommunala företrädare 
försöksverksamheter med kommunala forskningsstationer. Dessa studerade det sociala 
arbetets praktik och kopplade samman forskning och praktiskt socialt arbete. 
 
År 1992 definierades begreppet evidensbaserad medicin av forskare vid McMaster 
University i Kanada som en reaktion på att den kliniska medicinen inte tog hänsyn till den 
forskning som förelåg om mediciners verkan. Begreppet evidensbaserad praktik kom 
sedermera att användas som övergripande term för evidensbaserad medicin, evidensbaserad 
omvårdnad, evidensbaserad rehabilitering och evidensbaserat socialt arbete. Socialstyrelsen 
(2012) konstaterar att med evidensbaserad praktik menas etableringen av ett förhållningssätt för 
ständigt och systematiskt lärande, där brukare och de professionella utifrån bästa tillgängliga 
kunskap tillsammans fattar beslut om lämpliga insatser i den mån brukaren eller hans eller 
hennes närstående kan och vill vara delaktiga. Kunskap hämtas från forskningen, de 
professionellas kunnande och brukarens erfarenheter. En evidensbaserad praktik utgör ur 
det perspektivet ett systematiskt förbättringsarbete som involverar alla yrkeskategorier och 
där brukarnas synpunkter ses som en viktig drivkraft i utvecklingen av verksamheten. 
 
I statskontorets delrapport 2012:34 ”Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Uppföljning 
av överenskommelsen mellan regeringen och SKL” konstateras att uppbyggnaden av så 
kallade regionala stödstrukturer är en nyckelfaktor för att en evidensbaserad praktik ska 
kunna uppnås inom socialtjänsten. En förutsättning bedöms vara att stödstrukturerna ska 
visa sig vara uthålliga och leva kvar även när satsningen på dessa är över. Kopplingen till 
den akademiska miljön uppfattas som central för att stärka socialtjänstens förmåga att skapa 
och använda relevant kunskap. Såväl i rapporter som vid statskontorets besök i länen 
betonades vikten av att det finns en tydlig koppling till högskolor och andra 
forskningsmiljöer. 
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Kapitel 3. Resultat 
I Halland fanns en stödstruktur för samarbete redan innan kraven om detta kom från centralt håll. 
Den innefattade en socialchefsgrupp och det var i denna grupp arbetet började med att skapa tydligare 
former för samverkan och samarbete. Utökat samarbete sågs som nödvändigt för att stärka ledningen 
ute i verksamheterna och för att stödja implementeringen av beslut. Stödstrukturen sågs vidare som 
en förutsättning för att kunna ta emot de nationella överenskommelserna med tillhörande statsbidrag 
som krävde samverkan mellan hälso- och sjukvården och kommunerna. I detta kapitel beskrivs hur den 
nuvarande regionala stödstrukturen som växte fram uppfattas av dem som intervjuats på olika nivåer 
i organisationen. 
 
De intervjuade anser att det finns ett lokalt, ett regionalt och ett nationellt syfte med 
etableringen av den regionala stödstrukturen. Det lokala syftet beskrivs som att utveckla den 
egna organisationen med hjälp av andra aktörer inom stödstrukturen. Det regionala syftet är 
att utveckla former för samverkan som gör det möjligt att samarbeta inom regionen mellan 
kommuner och över huvudmannaskapsgränser och ta gemensamt ansvar för aktuella frågor. 
Sett ur nationell synvinkel är syftet med stödstrukturen att upprätta en dialog mellan staten 
och Region Halland. Tanken är att detta ska underlätta spridningen av en evidensbaserad 
praktik i landet och stödja socialtjänstens och angränsande delar av hälso- och sjukvårdens 
utvecklingsarbete, kompetensutveckling och anpassning av verksamheten till brukarnas 
behov. För att detta ska fungera krävs det en regional struktur för samverkan. Samverkan 
förväntas även i övrigt fungera som ett stöd vid hanteringen av komplicerade frågor inom 
välfärdsområdet.  

3.1 Den regionala stödstrukturen 

Den bild som framkommer ur samtliga intervjuer är att den regionala stödstrukturen har ett 
utbrett stöd. Det uppfattas som att den håller ihop regionen och bidrar till att socialtjänsten 
och den näraliggande hälso- och sjukvården kan utbyta erfarenheter och tillsammans 
utveckla verksamheten i länet. Den regionala stödstrukturen underlättar för aktörerna i länet 
att arbeta gemensamt och nå resultat. Jämfört med hur det var innan anser informanterna att 
det skapats en struktur för hur frågor kan lyftas och hanteras i samverkan mellan 
kommunerna och hälso- och sjukvården. Arbetet förväntas genom etableringen av den 
regionala stödstrukturen förbättra situationen för brukare och vårdtagare. 

 
Vi har ju mötespunkter oavsett om vi vill det eller inte. Strukturen 
skapar ett bättre samarbetsklimat och att vi tillsammans kan bli bättre 
och effektivare för att vi ska gynna de vi är till för: brukare och patienter. 

(Ur intervjuerna) 

Hallänningen och brukaren i fokus 
Samtliga informanter framhåller att ambitionen hela tiden är att ha hallänningen i fokus, 
men en del menar att detta fokus ibland riskerar att försvinna. Det händer att det skyms av 
engagemanget i organisatoriska frågor eller av den egna basorganisationens intressen. Det 
uppfattas dock som att samverkan inom den regionala stödstrukturen bidrar till att återföra 
fokus på hallänningen och på brukarnyttan. Detta hindrar att fokus inte reduceras till något 
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som bara finns ”på pappret”. Det kan emellertid, enligt de intervjuade, vara svårt att redan 
nu se några påtagliga effekter av den regionala stödstrukturens samverkan eftersom 
strukturen etablerats så nyligen. Den allmänna meningen är dock att den bidragit till att 
arbetsgången blivit tydligare och mer lätthanterlig, även om det ibland kan vara svårt att 
avgöra vilken nivå som ska hantera en fråga. Det påpekas att det fortfarande är långt till att 
ambitionerna med den regionala stödstrukturen infrias fullt ut, men att samverkan 
intensifierats och brukarråd blivit mer aktivt. Brukarråd ger brukare tillfälle att diskutera 
insatser som erbjuds eller planeras i länet.  

Organisation 
Den regionala stödstrukturen leds av chefsgrupp Halland som uppdragsgivare, den 
strategiska nivån beslutar om utvecklingsplaner och resursfördelning och uppföljning av 
arbetet. Den taktiska nivån ansvarar för planering och säkerställa att regionens planer 
genomförs inom prioriterade områden. Den operativa nivån med arbetsgrupper och nätverk 
och chefer och tjänstemän ansvarar för det praktiska genomförandet av planerna.  

3.2 Chefsgrupp Halland 

Chefsgrupp Halland består av kommundirektörerna för de sex kommunerna i Halland och 
regiondirektören. Gruppen diskuterar det som rör både kommunerna och regionen. Under 
chefsgrupp Halland finns det sju strategiska styrgrupper som det samverkas kring: vård och 
omsorg, EU, IT/e-frågor, kultur, kollektivtrafik, samhällsbyggnad och skola. Ett gemensamt 
drag hos samtliga undergrupper är att de är resurskrävande. Det är särskilt tydligt inom 
hälsa- och sjukvården samt omsorgerna.1 Chefsgrupp Halland är beredande organ och deltar 
även i kommunberedningen som består av politiska representanter för de sex kommunerna 
och för Region Halland. Kommunberedningen verkar för att samordna regional och 
kommunal utveckling samt strävar efter ökat samarbete mellan kommunerna (Region 
Halland 2013c). 

Utmaningar enligt chefsgrupp Halland 
Ärendebelastning  

Det framgår av intervjuerna inom chefsgruppen att det finns behov av avlastning. De 
medger att chefsgruppen saknar kompetens i vissa sakfrågor och att de kan behöva stöd för 
att hantera dessa. Chefsgruppens ställning i den regionala stödstrukturen gör att de måste 
delegera frågor och undvika att man på lägre nivåer i organisationen upplever att ”man inte 
äger sin egen agenda”. Många frågor behöver drivas av chefer inom basorganisationerna 
med budgetansvar. Inställningen hos de intervjuade inom chefsgruppen är att de har ansvar 
för att den regionala stödstrukturen upplevs som ett stöd. De måste vara lyhörda för vilka 
frågor som övriga nivåer i den regionala stödstrukturen och framförallt verksamheterna i 
länet uppfattar som deras. Chefsgrupp Hallands roll uppfattas som att de ska bereda frågor 
inom den regionala stödstrukturen för att dessa sedan ska kunna föras vidare ut i ordinarie 
verksamhet. 
  

1 Baserat på intervjusvar 
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Det krävs att samtliga verksamhetschefer förstår stödstrukturen för att på så vis kunna 
kommunicera med sina medarbetare så att dessa t.ex. kan se kopplingen mellan centrala 
direktiv och överenskommelser och den egna verksamheten. De intervjuade poängterar att 
regionen behöver arbeta mer nätverksbaserat, då den komplexa miljön som samverkan sker i 
inte kan använda sig av linjeorganisation till all a typer av samverkansfrågor. 
 
Från part till partners 

De intervjuade inom chefsgrupp Halland förespråkar en helhetssyn på brukarna. Som 
konsekvens av detta följer att myndigheter och vårdgivare i länet måste utveckla former för 
samverkan som medger att brukare får rätt insatser vid rätt tillfälle och av rätt instans. 
Företrädare för myndigheter och vårdgivare måste sätta sig över revirtänkande och 
administrativa gränser och samarbeta för den enskildes bästa.  Synsättet inom den regionala 
stödstrukturen utgår från att Region Halland, socialtjänsten, hälso- och sjukvården och 
länets kommuner inte ser varandra som parter utan som partners. 
 
Ett problem som lyfts upp är att representationen mellan kommuner och Region Halland, 
eller socialtjänsten och den näraliggande hälso- och sjukvården på de olika nivåerna inom 
den regionala stödstrukturen uppfattas som ojämn. Antalet företrädare för kommunerna 
överstiger antalet representanter från Region Halland.  
 
Ytterligare en utmaning att hantera inom den regionala stödstrukturen uppmärksammas. 
Det gäller samverkan mellan kommunerna. Det är t.ex. så att resurserna inom socialtjänsten 
skiljer sig från en kommun till en annan. Skulle man enbart se till den enskildes bästa skulle 
brukare från vissa kommuner hänvisas till insatser i en annan kommun som kan erbjuda 
bäst hjälp och stöd. Detta är dock inte möjligt idag. Utöver de ekonomiska hindren måste 
kommunföreträdarna kunna lägga prestigen åt sidan.  
 
Pengar och överenskommelser 

Inställningen inom chefsgruppen är kluven till centrala direktiv och möjligheten att erhålla 
projektmedel för olika nationellt initierade initiativ. De kan se projektmedel som en extra 
sporre för att t.ex. genomföra de överenskommelser som SKL träffar, samtidigt som det finns 
en insikt om att dessa medel ibland innebär en prioritering som avviker från kommunernas 
och regionens egna verksamhetsplaner.  
 

Så länge man har statliga medel kan man genomföra saker, OM det har 
effekt på målen. Bara för att det finns statliga pengar är inte det ett 
självändamål att man ska göra saker. Jätteviktigt att komma ihåg. Ibland 
kan kommunerna ha som kritik, att bara för att det finns statliga medel 
ska vi göra saker men vi har inte en verksamhet som kan ta emot själva 
utvecklingsarbetet och då måste man respektera det från stödstrukturen. 
”Nu är det stopp!”. Inte alltid per automatik som det är bra att det finns 
mycket statligt stöd, min erfarenhet är att pengar inte alltid är lösning 
utan det handlar om vilken mottaglighet det finns i respektive 
organisation att genomföra förändringsarbetet. 
                     (Ur intervju med deltagare i chefsgruppen) 
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Den regionala stödstrukturen måste vara återhållsam och förvalta sina medel väl. Det finns 
samtidigt krav om att redovisa resultat av den utveckling som strukturens samverkan 
genererar. Det framgår av intervjuerna att det emellanåt efterfrågas redovisning av i vilken 
omfattning de pengar som läggs in i den regionala stödstrukturen haft någon effekt. 

Samverkan och samarbete - utvecklingsmöjligheter 
Det framkommer från chefsgrupp Halland att stödstrukturen medför att skattemedel kan 
användas mer effektivt och att den bidrar till att man kan se helheten bortom den egna 
organisationen. I slutändan är det samma invånare som betalar skatt både till kommuner och 
till regionen vilket medför att samverkan även gynnar invånaren. 

 
Att utgå från invånaren i Halland, det är nyckeln. 

(Ur intervju med deltagare i chefsgruppen) 
 
Det noteras att samverkan har ökat då mötena numera finns inbokade över en längre tid. 
Något som höjer närvaron och som i sin tur bidrar till att kunna arbeta strukturerat på ett 
långsiktigt sätt. En positiv effekt av samverkan är även att deltagarna i chefsgruppen lär 
känna varandra. Särskilt i ett skede när samverkan ännu inte har institutionaliserats är 
personliga relationer viktiga. En ömsesidig tillit och öppenhet bidrar till att samverkan kan 
etableras.  
 

Det bästa är om man kan se att det är en fördel både för kommunerna 
och för Regionen när man gör något tillsammans, och det börjar vi ju se 
tydligare. Vi har med saker som bidrar till kommuners framgång och de 
har med saker som kan gynna oss inom Region Halland. Men det finns 
en jobbig grej i det men hela systemet jobbar ju för att vi inte ska se oss 
som motståndarparter i en förhandling. Så såg vi oss väldigt ofta förut. 
Vi ska gå från parter till partners. 

(Ur intervju med deltagare i chefsgruppen) 
 

Inom chefsgruppen betonar man att en kommun kan ha en bra lösning som går att applicera 
i en annan kommun, och varje gång sådant utbyte sker stärks samverkan. Den regionala 
stödstrukturens arbete uppfattas som lovande av de intervjuade inom chefsgruppen, men de 
menar att den ännu inte fått sin slutgiltiga form. Något som utvecklats och förbättrats sedan 
den regionala stödstrukturen först etablerades är förståelsen inom chefsgruppen för att låta 
de som äger frågorna vara med och bestämma. 

Chefsgrupp Hallands relationer till övriga nivåer av organisationen 
Det finns emellanåt en vilja om att ”putta upp” svåra frågeställningar till nivån över sig själv, 
s.k. ”uppåt-delegation”. En tendens som man inom chefsgruppen bevakar. När det inte 
”puttas upp detaljärenden” motsätter sig chefsgruppen inte att ärenden aktualiseras 
nedifrån, och så länge som det inte gäller rutinärenden som kan hanteras på lägre nivåer 
uppstår inga oklarheter. 
 
När det gäller medarbetare inom de verksamheter som berörs av stödstrukturen, finns det 
förståelse för att det kan vara svårt att se de olika rollernas nytta men det bör bli tydligare 
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när mer tid gått. Chefsgruppen betonar den strategiska gruppens starka mandat gällande 
beslutsfattande. Framför gruppen något får de oftast stöd för detta.  
 

Oftast så att om strategiska gruppen är enig, så säger chefsgruppen okej. 
Vi litar på dem. Om inte kommuncheferna har fått en annan indikation 
från sin organisation hemifrån. 

(Ur intervju med deltagare i chefsgruppen) 
  
Möten mellan chefsgruppen som uppdragsgivare och den strategiska gruppen sker oftast 
genom att chefsgruppen träffar ett par representanter för den strategiska nivån när det 
behövs. Det förekommer även skriftlig återkoppling från chefsgruppen till strategisk grupp 
och en del uppdrag som strategisk grupp ska utföra sker genom skriftliga uppdrag. Det 
framkommer att den strategiska gruppen har möjlighet att säga ifrån när de anser att ett 
uppdrag inte skulle vara genomförbart. Det uppfattas som en pågående och nödvändig 
diskussion dem emellan kring vilken grupp som ska sköta ett uppdrag för att inte inkräkta 
på varandras arbetsuppgifter. Chefsgrupp Halland var i början försiktiga kring hur många 
ärenden strategiska gruppen skulle handlägga men har efterhand överlåtit alltmer på den 
strategiska gruppen.  
 
Kontakten mellan chefsgruppen och de taktiska grupperna har inte samma omfattning som 
chefsgruppens kontakter med strategisk grupp och den sker inte heller särskilt regelbundet. 
Av intervjuerna framgår att det inte förekommer några kontakter mellan chefsgruppen och 
arbetsgrupperna/nätverken.  

Stödjande eller styrande 
De intervjuade inom chefsgruppen betonar att det är nödvändigt att den regionala 
stödstrukturen förblir stödjande och inte styrande. Vad som uppfattas som stödjande 
respektive styrande kan ses som två olika positioner längs en utvecklingslinje. Stödet 
övergår i styrning när detta uppfattas gå utöver autonomi och självständighet. Risken är stor 
att stödet uppfattas som styrning, betonas det i intervjun, om den regionala stödstrukturen 
skulle lägga sig i kommunernas kärnfrågor. I intervjun poängteras vikten av att det är chefer 
med budgetansvar i respektive organisation som driver sina frågor. Den stora utmaningen 
ligger med andra ord i att stödstrukturen ska förbli ett stöd och inte lockas att ta initiativ som 
inkräktar på andras beslutanderätt.  
 
Den regionala stödstrukturen utsätts dock för påtryckningar från nationella aktörer. Det 
framgår av en intervju att den nationella styrningen ses öka generellt i landet på både gott 
och ont, framförallt inom vård och omsorg. En utveckling som man dock är kluven till. För 
samtidigt som länet gärna ”håller staten i handen”, vill man på samma gång ha kvar sitt 
oberoende.  
 
SKL ska föra Region Hallands och kommunernas talan gentemot Socialdepartementet. 
Upplevelsen är dock att resultatet innehåller mer detaljerade överenskommelser än vad som 
är önskvärt och möjligt med tanke på att samverkan avser den stora variationen av 
kommuner och landsting/regioner runt om i Sverige. På frågan om SKL påverkar mer än 
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genom sina direktiv framkommer att SKL inte alltid upplevs förstå hur verkligheten ser ut i 
på det regionala och lokal planet.  
 
Den politiska styrningen sker bl.a. genom överenskommelser med departementen och 
tjänstemannaberedning i regeringskansliet. Medan lokala politiker ofta är pragmatiska och 
ser till nyttan med sina beslut, kan politiska initiativ på nationell nivå ha en tydligare 
partipolitisk profil. Det vilar på chefsgrupp Halland att ansvara för att arbetet anpassas till 
situationen i länet.  
 
Det gäller också att samordna de nationella initiativen med arbetet inom den regionala 
stödstrukturen. En av de intervjuade reflekterar över detta: 

 
När det är så stora organisationer så tror jag man behöver vara noggrann 
med prioritering och vad man satsar på. Vad gör alla dessa grupper, är 
det precis det man ska göra? Vad tycker våra politiker, ligger det i linje 
med de mål som politiken har formulerat? Eller görs det saker som 
säkert är bra, säger inget annat, men är det rätt saker utifrån de riktlinjer 
som slagits fast? Har de koppling till våra mål. Hjälper vi som 
tjänstemän till med att få det Hallandspolitiken vill ha genom att jobba 
med det här? 

(Ur intervju med deltagare i chefsgruppen) 

Kommunstorlek 
Det finns en medvetenhet hos chefsgrupp Halland att det skiljer sig i antalet 
befattningshavare beroende på storleken på kommunen, något som det måste tas hänsyn till. 
De stora kommunerna inom regionen är tongivande och det bidrar till en chans för de 
mindre kommunerna att ta del av samarbetskraft i vissa frågor. 

Sammanfattning 
Nedan följer en sammanfattning av chefsgrupp Hallands erfarenheter och synpunkter 
gällande den regionala stödstrukturen. 
 
Utmaningar enligt chefsgrupp Halland 

• Den regionala stödstrukturen måste fungera som just en stödstruktur, och inte ta 
över frågorna, annars kan upplevelsen bland verksamheterna bli ”att man inte längre 
äger sin egen agenda”. 

• Deltagarna inom den regionala stödstrukturen måste undvika att betrakta sig som 
konkurrerande parter och istället se sig som samverkande partners som tillsammans 
arbetar för invånarna i Halland med brukarens bästa i fokus. 

• Fokus i arbetet med den regionala stödstrukturen ska ligga på invånarnas bästa 
snarare än på organisatoriska frågor.  

• Det är viktigt att utvecklingen av den regionala stödstrukturen utgår från lokala 
behov och planer och inte med automatik tar erbjudanden om nationella 
projektmedel, men samtidigt skapar förutsättningar att ta vara på erbjudanden som 
bidrar till önskad utveckling.  
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• Den regionala stödstrukturen är resurskrävande vilket ställer krav på återhållsamhet 
och på uppföljning av effekterna i verksamheterna. 

 
Samverkan och samarbete - utvecklingsmöjligheter 

• Den regionala stödstrukturen bidrar till ökat samarbete mellan kommunerna och 
hälso- och sjukvården, vilket resulterar i erfarenhetsutbyte och att skattemedel 
används mer effektivt. 

• Särskilt i ett inledande skede innan samverkan har institutionaliserats är personliga 
relationer viktiga för att samarbetet ska utvecklas inom chefsgruppen. 

• Den regionala stödstrukturen har ännu inte fått sin slutgiltiga form. Den fortsätter att 
utvecklas och förbättras. Det gäller t.ex. förståelsen inom chefsgruppen för att låta de 
som äger frågorna också bestämma i så stor utsträckning som möjligt. 

 

Chefsgruppens relationer till övriga nivåer 

• Det finns viss förståelse från chefsgruppens sida att rollerna inom den regionala 
stödstrukturen kan vara svåra att uppfatta för alla medarbetare men detta bedöms 
vara ett övergående fenomen.  

• Det är nödvändigt att hela tiden se över vilken grupp som sköter vilka uppdrag, 
särskilt i fördelningen mellan chefsgruppen och den strategiska gruppen. 

 

Stödjande eller styrande och kommunstorlek 

• Den nationella styrningen anses öka generellt, framförallt inom vård och omsorg och 
den upplevs ofta alltför detaljerad för att ge kommuner och hälso- och sjukvård på 
regional nivå ett tillräckligt beslutsutrymme. 

• Chefsgruppen är medveten om att mindre kommuner inte alltid förfogar över de 
personella och ekonomiska resurser som krävs för samverkan, men kan ha nytta av 
samverkan med större kommuner.  

3.3 Strategisk nivå 

Strategiska gruppen består huvudsakligen av förvaltningschefer med ett övergripande 
ansvar inom sina områden. På den nivån beslutas, enligt organisationsplanen, om 
uppdragsbeskrivningar, resursfördelning och uppföljningen av arbetet. Den strategiska 
gruppen förväntas inte hantera löpande frågor rörande verksamheten. Det uppges i 
intervjuerna att det kan vara svårt att i praktiken avgöra om en fråga hör hemma på 
strategisk nivå eller ej. 
 
I den strategiska gruppen är hälso- och sjukvårdsdirektören ständig vice ordförande. Rollen 
innebär ett ansvar för att återkoppla till Region Halland från den strategiska gruppen samt 
att delta i beredningen av ärenden inför strategiska gruppens möten. Ordförandeskapet 
fördelas mellan kommunernas företrädare enligt ett roterande schema. Att vara ordförande 
innebär samtidigt ett ansvar som värd för mötena inom den strategiska gruppen.  
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Utmaningar enligt strategisk nivå 
Den regionala stödstrukturen är fortfarande relativt ung och de intervjuade på strategisk 
nivå menar att det tar tid innan en fungerande samverkansform etableras. En viss oro kan 
noteras för den regionala stödstrukturens utveckling och risken att denna ska utvecklas till 
en byråkratiserad organisation utan tydlig nytta.  

 
Vart går gränsen mellan det goda samarbetet och de överdrivna 
administrativa strukturerna? Det ska ju göra någon nytta också, mer än 
att vi själva tycker det är bra. 
                    (Ur intervju med deltagare på strategisk nivå) 
 

Om den regionala stödstrukturen övertar för stort ansvar för centrala frågor inom 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården riskerar den att på sikt bli som en ny huvudman för 
dessa verksamheter. En utveckling som de intervjuade på strategisk nivå inte uppfattar 
stämma med ambitionen med den regionala stödstrukturen. De menar att denna inte får 
tillåtas växa ohämmat genom en orimligt hög arbetsbelastning åtföljd av krav på utökade 
resurser. Ett önskemål från de intervjuade på strategisk nivå för att motverka detta är att den 
regionala stödstrukturen och dess ledning, lika väl som att initiera uppdrag, även visar att 
den kan hålla ärenden från sig.  
 

Hög arbetsbelastning leder till flaskhalsar som hindrar arbetet 

Det finns en medvetenhet hos den strategiska gruppen att gruppen på grund av 
arbetsbelastningen kan uppfattas som bromsklossar i vissa ärenden. De bedömer att en 
viktig uppgift är att se till vad som ”väljs” bort och vad som tillkommer. De anser sig ha en 
hög belastning av ärenden på strategisk nivå. En lösning på denna problematik skulle kunna 
vara delegering av vissa ärenden av löpande natur till lägre nivåer inom den regionala 
stödstrukturen.  
 

Att öka samarbetet 

Det framkommer av intervjuerna att den regionala stödstrukturen fungerar allt bättre men 
att samarbete tar tid att utveckla. För att samarbetet ska utvecklas krävs att de som ingår i 
den regionala stödstrukturen väljer att se sig mer som jämbördiga kollegor än som 
representanter för länets kommuner respektive Region Halland. Tendenser till en över- och 
underordning mellan olika professioner och anställda inom kommun respektive Region 
Halland noteras av de intervjuade på strategisk nivå. De lägger vidare märke till en 
uppdelning i ett ”vi och dem” mellan den norra respektive den södra delen av länet.  
 
Tydlighet och fokus 

Det finns en medvetenhet om att inte alla frågor går att lösa på en och samma gång inom den 
regionala stödstrukturen. Vissa frågor har funnits i flera år, och kommer inte nödvändigtvis 
att lösas lättare och bli tydligare bara för att det numera sker inom en regional stödstruktur. 
Det upplevs dock ha skett en klar förbättring av stödstrukturens uppgifter jämfört med tiden 
för drygt ett år sedan, men vissa delar behöver fortfarande bli mer tydliga. Det strategiska 
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uppdraget upplevs vara i behov av att förtydligas och struktureras upp, just för att kunna se 
den gemensamma visionen. Fokus kan ibland, i för stor utsträckning, ligga på den egna 
organisationen. Detta bidrar till att den egna invånaren/brukaren prioriteras, vilket därmed 
inte är den bästa lösningen sett utifrån hallänningens synvinkel. Det är därför betydelsefullt 
att försöka bortse från den egna organisationen för att se en bredare och mer övergripande 
bild av ett gemensamt Halland. För i slutändan handlar det om samma invånare och samma 
brukare. 
 
Strategisk nivå tar upp den eventuella problematik som kan infinna sig om inte ett mer 
långsiktigt fokus antas från SKL. Samtidigt som det förekommer en medvetenhet att det kan 
vara Socialdepartementet som förordar ettårs-perioder. Om de långsiktiga målen inte 
upplevs som tydliga, riskerar de att falla bort tillförmån för mer kortsiktiga mål. 

 
Lokalt samarbete, privata aktörer 

Den regionala samverkan utifrån stödstrukturen upplevs som relativt enkel att förstå. 
Frågan framkommer emellertid om hur den lokala samverkan ser ut inom organisationerna i 
Halland och det efterfrågas en övergripande karta över denna samverkan. 
 

Vi pratade om att detta är den centrala samverkan men vi har ingen 
karta över den lokala samverkan. Den bilden som finns är över den 
regionala stödstrukturen. Jag hade velat, vi vet att det kan vara svårt att 
få in representanter i grupperna, ha kartan ritad på det lokala planet 
också. 
                    (Ur intervju med deltagare i strategisk grupp) 
 

En bättre överblick över lokal samverkan skulle kunna bidra och öppna upp för att samtliga 
informanter kan föra kunskaperna vidare och därmed representera helheten i 
stödstrukturen. Att införa denna karta kan dock medföra en viss problematik, i och med 
Vårdval Halland. Det finns i dagsläget svårigheter med att få till en bra struktur över hur 
samverkan mellan privata och kommunala vårdenheter ser ut. Denna problematik behöver 
prioriteras och därmed få med närsjukvården i stödstrukturen. Upplevelsen hos de 
intervjuade är att när de nu går från klarhet till klarhet gällande den regionala strukturen 
behöver det fokuseras på att nå ut lokalt. Ifall det ideligen behöver diskuteras inför 
uppstarten av ny samverkansgrupp, om vem som ska representera näraliggande hälso- och 
sjukvård, blir detta tidskrävande arbete. Följden kan då bli att samverkansgruppen snarare 
ses som stjälpande än hjälpande. 

 

Samverkan mellan kommuner och hälso- och sjukvården 

Det finns problematik i samverkan som påverkar arbetet inom stödstrukturen. 
Problematiken beror inte i första hand på Region Halland eller kommunerna, utan det är 
snarare lagstiftningsmässiga faktorer som ses som hindrande i samverkan. En viss kritik 
framförs dock gentemot hälso- och sjukvården samt barnpsykiatrin från den kommunala 
sidan, då dessa inte upplevs medverka på önskat sätt. Överenskommelse finns mellan 
stödstrukturen och klinik- och avdelningschefer men bidrar inte till något tillräckligt konkret 
arbete, anser representanter från kommunerna. Kritiken innebär även att det anses svårt att 
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hitta rätt samverkanspartner inom hälso- och sjukvårdsdelen av Region Halland. Känslan av 
revir upplevs förekomma mellan kommuner och hälso- och sjukvården, vilket kan bidra till 
diskussioner kring vem som bestämmer, vem som tar beslut samt frågor gällande 
självständighet.  
 

Och så är det den gamla gränsdragningen mellan gamla landstinget och 
kommunerna. Min självständighet, vem bestämmer och vem tar beslut? 
Tyvärr är det så enligt mig, att kulturer medverkar till revir, vilket inte 
är till gagn för hallänningen. 
                    (Ur intervju med deltagare på strategisk nivå) 

Möjligheter 
Generellt sett uppfattas den regionala stödstrukturen som lovande och den möjliggör 
utveckling av samverkan mellan kommun och hälso- och sjukvården. Den utgör, även om 
mycket återstår, en tydlig skillnad jämfört med situationen tidigare. 
 

En oändlig skillnad. Mycket, mycket tydligare när man hamnar i 
sammanhang, vad vi kan göra tillsammans. För mig medför det här 
arbetet bara möjligheter. Det finns inga farhågor. Det finns utmaningar 
och dem måste vi ta tag i men jag ser bara en massa möjligheter. 
                    (Ur intervju med deltagare i strategisk grupp) 

 
Upplevelsen är att samverkan utvecklats positivt och att det skett en effektivering av arbetet 
med de nationella överenskommelserna. Från strategisk nivå finns det intresse av att ta mer 
av ett gemensamt ansvar för att stärka samarbetet mellan organisationerna i Halland. 
Samverkan upplevs rent organisatoriskt ha utvecklat former som bidragit till att samarbetet 
har blivit bättre sedan den regionala stödstrukturen infördes. Det faktum att sex kommuner 
jobbar tillsammans istället för att varje kommun ska jobba själv i varje fråga räknas som en 
stor vinst. Hälso- och sjukvården ses genom kommunernas samarbete som jämlik partner, 
och genom att hälso- och sjukvården kan vända sig till en samverkanspartner istället för sex 
har det skett en effektivisering av samarbetet.  
 
Genom att kommuncheferna numera ger uppdragen till socialcheferna blir det en 
ledningsstyrd samverkan på ett annat sätt än förut, sett ur kommunal synvinkel. Majoriteten 
av de intervjuade representanterna från strategisk nivå upplever inte någon skillnad om man 
företräder hälso- och sjukvården eller en kommun 
 
Närvaro 

De problem som noterades inledningsvis med bristande närvaro har rättats till när den 
regionala stödstrukturen satt sig. De intervjuade kan notera en helt annan närvaro på 
mötena. När den regionala stödstrukturen precis införts, hände det att representanter 
skickade andra personer att representera dessa vid strategiska möten. Detta sker sällan idag 
och närvaron upplevs ha förbättrats under arbetets gång.  
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Möjlighet till utveckling 

Den regionala stödstrukturen har skapat nya förutsättningar för lärande utifrån ett ökat 
erfarenhetsutbyte mellan parterna. Strukturen ger även en styrning mot viktiga och 
gemensamma framtidsfrågor. Möjligheten att utveckla verksamheterna tillsammans upplevs 
av de intervjuade som nära nog oändliga och samarbetet ses som förtroendeskapande.  
 

Utveckling är huvudfokus med den regionala stödstrukturen. Man lär 
hela tiden av varandra. Det är detta vi måste värna om och fortsätta 
arbeta med. Vi ställs inför andra krav i framtiden och därför måste vi 
hitta sätt att tillsammans utveckla. 
                    (Ur intervju med deltagare i strategisk grupp) 

 

Evidensbaserad praktik 

Det finns bland de intervjuade en uppslutning kring arbetet med utveckling av en 
evidensbaserad praktik. De anser dock att det krävs ytterligare insatser för att denna ska 
integreras över hela länet. En integration av evidensbaserad praktik skulle sannolikt kräva 
utbildning och kompetensutveckling i Halland.   
 

Samarbete kring verksamheter, inte individer 

Som de intervjuade förklarar är det på deras nivå verksamheternas behov diskuteras inom 
den regionala stödstrukturen och inte behoven på individnivå. Det kan gälla hur t.ex. 
samarbete ska etableras med andra aktörer än de nuvarande inom stödstrukturen, 
exempelvis skolan.  
 

Bättre samarbetsklimat 

Kommunerna och Region Halland möts numera regelbundet. Den regionala stödstrukturen 
har skapat samverkansformer som bidragit till att skapa ett bättre samarbetsklimat. Det har 
gjort det möjligt att mera öppet diskutera frågor som tidigare uppfattades som känsliga. Det 
går att ta fram lösningar utan att det uppstår oenighet. Att de som möts numera känner 
varandra bättre underlättar kommunikationen. Det personliga mötet upplevs som en viktig 
förutsättning i samverkan och känslan är att det finns respekt för varandra och varandras 
arbete. 

Arbetsbelastning på strategisk nivå 
Mängden ärenden som kommer till strategiska nivån har fått en omfattning som upplevs 
som en belastning. 
  

En reflektion som jag har gjort under den här tiden, är att vi är för 
belastade med ärenden och frågor. Nästan orimliga dagordningar som 
kommer med stora mängde bilagor och information som det inte finns 
en mänsklig möjlighet att sätta sig in. Väldigt ofta man känner att man 
inte haft förutsättningarna till att sätta sig in i det som man förväntas ha 
åsikt om. 
                    (Ur intervju med deltagare i strategisk grupp) 
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De intervjuade uttrycker en önskan om att delegera vissa ärenden ner till taktisk nivå, och att 
ge dem mandat att hantera vissa ärenden. En naturlig följd av detta tros bli att belastningen 
på strategisk nivå minskar. Dock upplevs det att arbetsbelastningen redan sjunkit då arbetet 
har strukturerats bättre och kravet införts på att ärenden måste vara väl beredda innan de 
kommer till strategiska gruppen. 
 
Beroende på organisationsuppbyggnaden är vissa kommuner företrädda i den regionala 
stödstrukturen av flera förvaltningschefer. Det innebär att deltagarna bevakar olika frågor, t 
ex att en förvaltningschef representerar äldreomsorgen och tillhörande ärenden. Detta 
medför att förvaltningscheferna bidrar med olika kunskaper och är drivande inom olika 
områden. En konsekvens av detta kan bli att den strategiska gruppen därmed riskerar att 
komma i otakt då intresset kan skifta mellan olika frågor. Därför är det viktigt att koordinera 
de taktiska grupperna och processtöden, för att hålla ihop arbetet.  
 
Kommunal fråga vs. Hälso- och sjukvårdsfråga 

Flertalet av frågorna i strategisk grupp är gemensamma för både socialtjänsten och den 
näraliggande hälso- och sjukvården. Det händer dock att man hanterar mer renodlade 
kommunala frågor eller hälso- och sjukvårdsfrågor. När detta sker sitter de representanter 
”på pass” som inte ser sig själva som tillräckligt insatta för att medverka i diskussionen. 
Svaren från några intervjuer pekar dock på att det kan vara svårt att identifiera rent 
kommunala frågorna, många ärenden har vid ett närmare betraktande mycket gemensamt 
med Region Hallands verksamheter. Ofta är socialtjänstens frågor kopplade till den 
näraliggande hälso- och sjukvården, då mycket arbete handlar om förebyggande insatser. 
Skulle det uppstå behov av en fördjupning kring enbart kommunala aspekter på ett ärende 
kan kommunerna kalla till enskilt möte för att diskutera dessa. 
 
Rollerna 

Rollerna inom stödstrukturen behöver förtydligas, de behöver bli mer realistiska. Trots viss 
osäkerhet kring de olika nivåernas ansvar och mandat så poängterar en informant att 
strategiska gruppens ordförande gör ett väldigt bra och strukturerat jobb. Samtidigt 
framkommer det åsikter om att rollerna inom stödstrukturen nuförtiden är tydliga i 
jämförelse med förr då det inte fanns någon uppdragsbeskrivning.  Det framkommer även 
att de som arbetar ute i verksamheterna troligen ser enbart till det som direkt berör just deras 
arbete. 
 

Jag tycker att det är jättelätt att förstå. Om någon för tre år sedan skulle 
fråga hur arbetet ser ut inom den regionala stödstrukturen, då kunde 
man beskriva ett lapptäcke. Nu kan man, om man försöker läsa på, att 
om man har intresse och sätter sig in i vad för möte man är på, har man 
jättelätt för att förstå. 

(Ur intervju med deltagare i strategisk grupp) 
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Mandat att fatta beslut 

Då den regionala stödstrukturen är relativt ny råder det en viss osäkerhet kring hur 
beslutsmandaten ser ut på de olika nivåerna. Mandat att fatta beslut kan bli ännu tydligare. I 
dagens struktur förekommer osäkerhet kring vilka beslut som kan tas på vilken nivå. Det är 
viktigt att hjälpa de taktiska grupperna genom att formulera besluten så att man på taktisk 
nivå förstår att de kan fatta beslut. Samtidigt råder det en viss oro på strategisk nivå för att 
den taktiska gruppen genomför beslut som inte är förankrade på strategisk nivå eller som 
inte är beställda. På strategisk nivå försöker man att förklara vad som åligger dem på taktisk 
nivå att fatta beslut om för att stödja denna nivå. Under flertalet intervjuer återkommer man 
till att det är viktigt att samtliga representanter på taktisk nivå har tillräckliga mandat av sin 
hemorganisation för beslutsfattande. Detta gäller framförallt inom organisationer som har en 
sådan uppbyggnad att man inte kan skicka avdelningschefer till samtliga taktiska grupper. 
En informant i en sådan organisation understryker att hens representanter har fulla mandat 
att fatta beslut, i samma omfattning som en avdelningschef har. Det behöver finnas en 
generell förståelse inom den regionala stödstrukturen att organisationer är uppbyggda på 
olika sätt. 
 

Vi kan inte göra på något annat sätt eftersom vår organisation ser ut 
såhär, jag kan ju inte sitta på alla poster. Bara positivt tycker jag för då 
får andra ta ett större ansvar. 

(Ur intervju med deltagare i strategisk grupp) 
 
Det framkommer dock en möjlig problematik kring om en person som inte innehar 
tillräckliga beslutsmandat sedan ska hem till sin organisation för att förankra arbetet, vilket 
kan medföra att beslutet går ”ganska platt” in i den egna organisationen och att önskad 
genomslagskraft av beslutet inte blir som tänkt. Representanternas mandat ska ligga i nivån 
under förvaltningschef och representanterna ska därmed ha verksamhetsmandat för att 
arbetet ska kunna fortlöpa.  
 

Samverkan mellan strategisk och taktisk nivå 

Förståelsen finns i den strategiska gruppen för att det kan förekomma osäkerhet i de taktiska 
grupperna kring vad dessa får besluta om. Förhoppningen inom den strategiska nivån är att 
i takt med att den strategiska gruppens uppdrag blir tydligare kommer situationen att 
ändras. Mellan den strategiska och de taktiska grupperna finns det strukturerade kontakter. 
De som ingår i den strategiska gruppen försöker ge återkoppling till taktiska grupper med 
tydliga beslut. Enligt beslut träffar dessutom den strategiska gruppen regelbundet 
ordföranden för de taktiska grupperna för en muntlig redovisning och diskussion. I övrigt 
sker all redovisning skriftligt. En taktisk grupp gjorde en handlingsplan som var tydlig och 
lättöverskådlig, vilket medfört att samtliga taktiska grupper ska följa en liknande mall 
nuförtiden. Om inte dokumenten följer samma mall kan det vara svårt att behålla en översikt 
av det pågående arbetet. De kommunala representanterna inom taktisk nivå i den regionala 
stödstrukturen rapporterar även många gånger till sina representanter på strategisk nivå. 

 
Delegering av ärenden 
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Det finns en medvetenhet om att det uppstår frustration på den taktiska nivån, genom att 
ärenden ”fastnar” på strategisk nivå. Frustrationen är berättigad, menar en av de 
intervjuade, till följd av att gruppen inte hinner med allt de får tilldelat sig. Det framkommer 
att detta är något som hämmar arbetet i den regionala stödstrukturen, då den strategiska 
gruppen blir en ”propp i systemet”. Det krävs därför antingen att en del ärenden delegeras 
till andra nivåer eller att det finns en kanslifunktion som kan sålla ärenden till rätt nivå. 
  

Dåligt för vår legitimitet om det hela tiden ska heta: ”en fråga till som 
fastnat i den strategiska gruppen”: Så kan vi inte ha det. 

(Ur intervju med deltagare i strategisk grupp) 
 
Strategisk nivå och chefsgrupp Halland 

Kontakten som sker mellan strategisk nivå och chefsgrupp Halland är i princip enbart sådan 
att man från den strategiska nivån skickar vidare ärenden som de är osäkra om på vilken 
nivå de bör hanteras. De har även möjlighet att lyfta frågor och få återkoppling från 
chefsgruppen, men i övrigt existerar inte någon större kontakt med denna. Finns det något 
som man inom den strategiska gruppen behöver diskutera med chefsgrupp Halland lyfter 
ordföranden i den strategiska gruppen detta. Det förväntas ske en dialog via ordföranden, 
men det rör sig främst om ett informationsutbyte, förutsättningar för en dialog föreligger 
först senare när den regionala stödstrukturen har hunnit att etablerats tydligare. En av de 
intervjuade menar dock att det sker kontakter med chefsgruppen vid nästan varje möte, då 
strategisk grupp regelbundet redovisar sitt arbete, vilket upplevs uppskattas av 
chefsgruppen. Det råder förståelse inom den strategiska gruppen för att chefsgrupp Halland 
kan befinna sig i en liknande situation som den strategiska gruppen. Det vill säga att de är 
överbelastade med ärenden och har begränsat med tid att sätta sig in i ärenden och att de har 
ett tryck på sig att fatta beslut. En fråga som varit uppe på chefsgrupp Hallands nivå, 
resulterade i en redogörelse som man på strategisk nivå inte upplever som ”jättetydligt”. Det 
råder en viss otydlighet om vem som har mandat och vem som fattar beslut, mellan 
strategiska gruppen och chefsgrupp Halland, och det kan ibland vara svårt att se var beslut 
tas.  

 
Samarbete med arbetsgrupper och nätverk 

Det existerar enbart kontakt med arbetsgrupper och nätverk via den taktiska nivån, om inte 
den strategiska gruppen begär in rapporter från arbetsgrupper och nätverk. Det finns en 
uppfattning om att det är populärt att delta i olika nätverk, samtidigt som den strategiska 
gruppen är noggranna med att poängtera att det är viktigt att medarbetaren även ”är på 
jobbet”, d.v.s. sitt ordinarie arbete i kommunen eller i Region Halland.  

Stödjande eller styrande 
Sedan den regionala stödstrukturen infördes råder det en tydligare ledning och struktur 
inom länet. Genom att SKL gör överenskommelser (även kallat direktiv av flertalet 
informanter) på nationell nivå påverkar de det lokala förändringsarbetet. Då dessa 
överenskommelser brukar inkomma i slutet av året upplevs SKL ”röra” till 
planeringsarbetet. För att kunna ta del av pengar i överenskommelserna är ett krav att man 
ska kunna redovisa vad som gjorts tidigare. Region Halland och länets kommuner väljer 
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dock själva om de vill delta eller inte i dessa överenskommelser. SKL pekar på varför en 
regional/lokal överenskommelse bör träffas och samverkan utvecklas, men sedan är det upp 
till den regionala stödstrukturen att bestämma hur arbetet ska organiseras. 
 
Styrande snarare än stödjande? 

Syftet med den regionala stödstrukturen är att den ska vara just ett stöd, men trots detta 
uppfattas den av flera av de intervjuade som delvis styrande. Det bedöms som viktigt att 
den regionala stödstrukturen inte begränsar utan stöder arbetet inom regionen. Den 
regionala stödstrukturen får inte bli en förstelnad struktur som styr utan tar hänsyn till 
organisationernas behov. 
  

 
Ibland upplevs stödstrukturen hindra lite. Det ska bli verkstad av det vi 
kommer överens om. Hur mycket ska vi vara styrande, och hur mycket 
ska vi vara stödjande? 

(Ur intervju med deltagare på strategisk nivå) 

Relation till större och mindre kommuner 
I samverkan märks enligt informanter den resursmässiga skillnaden mellan stora och mindre 
kommuner. Mindre kommuner saknar ofta både personella och ekonomiska resurser för att 
kunna delta i samverkansprojekt på samma villkor som de större. 

 
Jag vet redan att mindre kommuner har svårt att bemanna de processer 
som finns, för det blir väldigt stora bett man försöker ta på en gång. Det 
måste finnas återhållsamhet. 

(Ur intervju med deltagare i strategisk grupp) 
 
Det framkommer av intervjuerna att kommunerna har olika förutsättningar, vilket ses som 
en av de stora organisatoriska utmaningarna för den regionala stödstrukturen. Region 
Halland eftersträvar ett liknande ”gränssnitt” i varje kommun, vilket krockar med de 
förutsättningar som mindre kommuner har. På strategisk nivå är man överens om att de 
mindre kommunerna i Halland har mycket att vinna på att delta i samverkan gällande olika 
frågor. 
 

Så vi har en helt annan input genom vår organisationsbyggnad, har en 
helt annan närhet till varandra. 

(Ur intervju med deltagare i strategisk grupp) 
 

Även ifall fördelarna är många för en mindre kommun att delta i den regionala 
stödstrukturens arbete upplever de intervjuade att mindre kommuner också kan bidra med 
mycket. Detta tack vare sin organisationsuppbyggnad med kortare kommunikationsvägar, 
närhet till brukare och en öppenhet för flexibla lösningar. Många kreativa lösningar 
utvecklas i dessa miljöer. 

Sammanfattning 
Nedan följer en sammanfattning av strategiska nivåns erfarenheter och synpunkter gällande 
den regionala stödstrukturen. 
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Utmaningar enligt strategisk nivå 
• Den regionala stödstrukturen är relativt ung och är därmed fortfarande under 

utveckling. Konflikter och motstridiga önskemål behöver inte uppfattas som hinder 
för utvecklingen, de kan tvärtom fungera som drivkraft.  

• Det råder en hög arbetsbelastning i den strategiska gruppen, som kan bidra till att 
gruppen utvecklas till en flaskhals som hindrar arbetet på andra nivåer, och den 
regionala stödstrukturen uppfattas som byråkratisk. 

• Tydligare fokus efterlyses på medborgarnas och brukarnas behov.  
• Lagstiftningen kan utgöra hinder för samarbetet mellan kommuner och hälso- och 

sjukvården. 
• Hälso- och sjukvården, närsjukvården, primärvården och psykiatrin medverkar inte 

fullt ut på önskat sätt och det är ibland problematiskt att finna samarbetspartner för 
kommunala aktörer.  

• Aktörer som efterfrågas och saknas i den regionala stödstrukturen: Länsstyrelsen, 
elevhälsan och skolan.  

 
Möjligheter 

• Det har skett en effektivisering då hälso- och sjukvården kan samarbeta med ett 
kollektiv av kommuner istället för sex kommuner. Även för de nationella 
överenskommelserna har det skett en effektivisering, särskilt kring arbetet med de 
nationella stimulansmedlen. 

• Den regionala stödstrukturen bidrar till en styrning mot viktiga och gemensamma 
utvecklingsbehov. 

• Den regionala stödstrukturen har skapat former för organisationerna att mötas vilket 
bidragit till att skapa ett bättre samarbetsklimat. 

• Det personliga mötet upplevs som en viktig förutsättning i samverkan. Känslan är att 
det finns respekt både för varandra och för varandras arbete. 

 
Arbetsbelastning på strategisk nivå 

• Det är hög belastning på den strategiska gruppen vilket medför en önskan från deras 
sida om att kunna delegera vissa ärenden till taktisk nivå och att därmed utöka deras 
mandat. Det finns en medvetenhet om att det kan uppstå frustration hos den taktiska 
gruppen då ärenden till följd av arbetsbelastningen riskerar att fastna på strategisk 
nivå.   

• Förvaltningschefer bevakar ibland ”sina” frågor och intresset för olika frågor varierar 
vilket kan bli en påfrestning för den strategiska gruppen som råkar i otakt med 
ärendehanteringen. 

• Rollerna inom den regionala stödstrukturen behöver förtydligas ytterligare, men det 
finns numera uppdragsbeskrivningar på strategisk nivå.  

• Mandaten att fatta beslut är delvis otydliga, vilket medför en osäkerhet kring hur 
besluten fördelas mellan de olika nivåerna av den regionala stödstrukturen.  

• Det finns inom den strategiska gruppen förståelse för att Chefsgrupp Halland 
befinner sig i liknande situation som dem själva och är överbelastade med ärenden. 
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Stödjande eller styrande 
• SKL pekar på varför överenskommelser om utveckling av samverkan bör ske och det 

är därefter upp till länets aktörer att bestämma hur arbetet ska organiseras. 
• Trots att stödstrukturen ska vara just ett stöd uppfattas den delvis styrande av flera 

informanter. 
 
Relation till större och mindre kommuner 

• Kommuner har olika förutsättningar och mindre kommuner upplevs ha mycket att 
vinna på att delta i samverkan. De har samtidigt mycket att bidra med tack vare 
kortare kommunikationsvägar, närhet till brukare och en öppenhet för flexibla 
lösningar.  

3.4 Taktisk nivå 

Den taktiska nivån ansvarar för att planera arbetet och säkerställa att regionens 
utvecklingsplaner för de prioriterade programområdena genomförs. De taktiska grupperna 
uppges fungera som nätverk med visst kunskapsutbyte sinsemellan. Detta uppfattas som en 
nödvändighet då många frågor berör flera programområden och de kan både dra nytta av 
varandras erfarenheter och kompetens. När det uppkommer en komplex fråga kan denna 
fråga skickas ut till medlemmar i de övriga taktiska grupperna för att höra hur de hanterat 
liknande frågor tidigare. De taktiska grupperna träffas inom respektive programområde, en 
gång i månaden och kan inte en representant delta skickas en ersättare. Närvaron på dessa 
möten uppges med tiden ha förbättrats och bedöms i dagsläget som bra. De som ingår i de 
taktiska grupperna förbereder sig inför de punkter och ärenden som återfinns på den 
föredragningslista som tas fram inför mötet. Är det en stor fråga som ska behandlas händer 
det att en handläggare föredrar denna. Det framkommer under intervjuerna att det är sällan 
som beslut tas omgående, utan det sker vanligen först efter en beredning av ärendet och 
sedan tas beslutet vid påföljande sammanträde.   
 
Kommunerna i länet är organiserade på olika sätt och sammansättningen av de taktiska 
grupperna har anpassats efter detta. Enligt den organisationsmodell som föreligger skulle 
den taktiska nivån utgöras av avdelningschefer eller motsvarande. Samtliga kommuner har 
dock inte avdelningschefer på den nivån och representeras därför av andra 
befattningshavare. I vilken omfattning detta leder till problem råder det delade meningar 
om. Någon menar att det kan bli problem genom att mandatet att fatta beslut inte är det 
samma för alla. Det avvisas dock av de personer detta gäller, som menar att de har 
beslutsmandat.  

Utmaningar sett från taktisk nivå 
Det framkommer att den egentliga mötestiden inte är tidskrävande utan det som är 
tidskrävande är bl.a. den tid det tar att läsa in sig på aktuella ärenden. Detta är tid som inte 
”syns” men som behövs för att kunna göra ett bra jobb inom den regionala stödstrukturen. 
Utifrån intervjuerna framgår det även att mycket kraft går åt till att förklara ärenden för 
strategiska gruppen, något som upplevs att det inte heller finns tid till. Deltagarna i 
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strategisk grupp besitter olika kompetenser som kan få till följd att de inte alltid är 
tillräckligt insatta i de taktiska gruppernas frågor. En utmaning är att representanterna på 
övergripande nivå håller sig till just denna övergripande nivå. Stödstrukturen upplevs som 
alltför ”rörig” för att utrymme att lyfta förslag ges och därmed anses kreativiteten hämmas i 
stödstrukturen. 
 
Den interna organisationen 
Den generella bilden av den regionala stödstrukturen är att som modell fungerar den bra 
men att den interna organisationen inte fungerar fullt ut. 

 
För mig handlar det om två helt olika saker. Organisationen är en sak, 
strukturen är en helt annan. Strukturen är bitvis fantastisk även om vi 
behöver förbättra vissa delar. Men den interna organisationen, jag 
förstår mig inte på den. 

(Ur intervju med deltagare på taktisk nivå) 
 

Intervjuerna pekar på att det finns förslag på att avdelningen för Regional samverkan ska 
sitta närmre hälso- och sjukvården, vilket antagligen medför en flyttning. Detta trots att det 
bara var cirka ett år sedan avdelningen flyttades till sina nuvarande lokaler. Att det återigen 
sker omorganisering innan utvärderingsresultat föreligger som visar hur stödstrukturen 
behöver utvecklas och revideras, tyder på att det råder en bristande förståelse Det upplevs 
även att det internt finns risk för att blanda ihop de två delarna som tillsammans utgör 
Region Halland, nämligen hälso- och sjukvården samt avdelningen för Regional samverkan. 
Det har vidare väckts frågor i intervjuerna om den regionala stödstrukturen kan komma att 
”krocka” med det kommunala självstyret. 
 

Överenskommelser från SKL 

Det uppfattas som en utmaning att de överenskommelser som SKL för ner till länet är 
ganska smala, och att de ska hanteras i en bredare samverkanskultur. Mycket av arbetet 
inom den regionala stödstrukturen i Halland går ut på att försöka knyta ihop dessa 
satsningar för att inte riskera att det blir för mycket ”stuprörstänk”. Överenskommelser som 
förs ner till länet ska kunna samordnas med andra programområden och processtöden 
uppfattas ha en viktig roll för att förverkliga detta. 
 

Verkar vara fullständigt omöjligt att samordna detta. 
(Ur intervju med deltagare på taktisk nivå) 

 
Det framkommer i intervjuerna att det behöver finnas en medvetenhet från nationell nivå om 
att behoven ser olika ut beroende på var i landet arbetet sker. Invånarna i Halland har inte 
fullt ut samma behov som dem som bor i Stockholm. Därför anser de intervjuade att det 
behövs både lokal och regional styrning, så att det verkligen går att anpassa 
överenskommelserna till det egna länet samt organisationen. De nationella 
överenskommelserna styrs även från olika departement, vilket bidrar till att dessa inte är 
koordinerade med varandra. Liknande överenskommelser kan därför uppstå inom flera 
programområden under samma period och kan drivas som parallella processer. 
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Nationella pengar 

En utmaning som diskuterats under intervjuerna är fördelningen av de nationella pengarna. 
Det råder en tveksamhet ifall det finns ett tydligt sätt att fördela dessa pengar på och om 
denna följs. Inom vissa programområden ligger de nationella pengarna på Regional 
samverkan medan pengarna inom andra områden ligger på hälso- och 
sjukvårdsavdelningen. Det finns en otydlig bild bland de intervjuade varför det förhåller sig 
på det sättet och det skapar en viss osäkerhet.  
 
Inte tillräckligt fokus på långsiktiga mål 

Åsikter framkommer om att anställda på Regionkontoret inte diskuterar långsiktiga mål 
inom den regionala stödstrukturen, utan att fokus ofta ligger på kortare delmål. Att bryta ner 
långsiktiga mål till konkreta och lättöverskådliga mål är bra men fokus bör även finnas på de 
långsiktiga målen för att kunna påverka helhetstänkandet. 
 
Kunskapsutveckling 

En generell uppfattning bland de intervjuade är att gemensamma utbildningsplaner är 
viktiga för den regionala stödstrukturens arbete. Det behöver finnas former för att kunna 
”utbilda utbildare” inom stödstrukturen och på så vis kontinuerligt hålla organisationen 
uppdaterad. Om det inte sker någon strukturell organisering kring utbildning för att på så 
vis kunna öka kunskapsutvecklingen riskerar arbetet inom den regionala stödstrukturen att 
på sikt dö ut. 
 

Om man utvecklar sin gemensamma kunskap om vad man kan 
åstadkomma kan det också bli en större kreativitet. 

(Ur intervju med deltagare på taktisk nivå) 
 

Samverkan och kunskapsutveckling är viktiga områden för framtiden och det krävs att det 
ägnas mer resurser åt gemensam kunskapsutveckling inom stödstrukturen. Samtidigt måste 
det finnas en tanke bakom dessa satsningar. Evidensbaserad praktik uppfattas till största 
delen som något positivt och många är sedan tidigare bekant med EBP. Det är dock viktigt 
att det konkreta syftet med EBP är noga uttalat, så att samtliga inom stödstrukturen förstår 
detta.  
 
Det är betydelsefullt, enligt de intervjuade, att ha med brukarorganisationer i arbetet inom 
den regionala stödstrukturen. Deltar brukarorganisationer är det lättare att se vilka brukar 
behoven är och vad man ska sträva efter. Det är inte helt ovanligt att brukare och patienter 
kan ingå i flera programområden samtidigt, beroende på sin livssituation, vilket pekar på att 
samverkan mellan programområdena är nödvändig. Utvärderingar och 
forskningsmedverkan är andra viktiga redskap för att avgöra vilka insatser som är effektiva i 
olika situationer. 
 

Samtidigt i praktiken är det inte lätt att få till det konkret. Många tycker 
att det är svårt. T ex utvärdering, vad är det vi ska räkna på? Säger det 
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någonting hur det gick för ungdomarna egentligen?! Det har varit 
jättesvårt samtidigt som vi måste ha fog för det vi gör. Vi kan inte göra 
insatser av tradition inom socialtjänsten, utan vi måste veta om det är 
effektivt. Det behöver finnas systematisk uppföljning. Jag tycker ändå att 
systematiken i uppföljningen av våra ärenden gör att det bli bättre och 
bättre. Men det är långt kvar innan vi kan presentera det tydligt och 
klart. Kan inte bara vara teori, måste vara praktik 

(Ur intervju med deltagare på taktisk nivå) 
 

Att sprida information om den regionala stödstrukturens syfte 

Det råder delade meningar om i vilken grad som stödstrukturen behöver bli mer känd för 
övriga medarbetare. Men under flertalet intervjuer påpekas en risk med att inte informera 
andra om den regionala stödstrukturens syfte och organisation. 
  

Det kan lätt bli en intern grupp som ser vikten av det vi gör och behovet 
av det. Vi behöver få hela organisationen att förstå vad det här nyttjar till 
och varför vi har det och vad behovet är. Det behöver spridas på ett 
annat sätt. 

 (Ur intervju med deltagare på taktisk nivå) 
 
Att få verksamheterna att förstå vikten av och syftet med stödstrukturens arbete är något 
som tar tid. Fokus har under en tid varit inriktat på att genomföra det som 
regeringen/riksdagen och andra nationella aktörer beslutat om och det har medfört att 
möjligheten att lyfta nya frågor varit begränsad. 
 
Vissa av de intervjuade framhåller att de i sina hemorganisationer varit tydliga med att 
informera om att de satsningar som sker i samverkan inom stödstrukturen. Det pågår en 
ständig dialog som bidrar till att synliggöra samverkansarbetet för medarbetarna. 
Intervjuerna pekar på att det viktiga inte är att känna till själva strukturen och dess 
uppbyggnad, utan att se helheten och ”att de här delarna hör ihop”. Att det finns ett 
helhetstänkande inom den regionala stödstrukturen och att det finns en gemensam 
uppfattning om de nationella satsningarna. Dock finns det en problematik med att 
information inte alltid förs ut på ett tillräckligt utförligt och lättillgängligt sätt, vilket bidrar 
till att det kan vara svårt att skapa en förståelse för arbetet. 
 
Stödstrukturen och dess arbete 

De som intervjuats menar att det skulle behöva diskuteras mer kring stödstrukturen och dess 
arbete för att på så vis se vilka processer som faktiskt lett till positiva resultat och som 
påverkat det faktiska arbetet. Många överenskommelser görs genom SKL, samtidigt som det 
parallellt händer mycket i den egna organisationen och det framkommer åsikter om att det 
finns en smärtgräns någonstans och känslan förekommer även av att saker beslutas av ”dem 
långt, långt där uppe”. Det finns även åsikter om att det i stödstrukturen, som är relativt ny, 
fortfarande finns saker att utveckla och förbättra.  Viktigt är t.ex. att kontinuerligt diskutera 
hur kunskap och information förs vidare i den egna verksamheten.  
 
Chefers kompetens 
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Några intervjuer aktualiserar behovet av att chefer och ledare har den kompetens som är 
nödvändig för att kunna leda och stödja sina medarbetare. Med tanke på att strukturen i sig 
uppfattas som delvis otydlig blir chefsuppdraget inte lätt och för stödstrukturens utveckling 
behövs det därför chefer som är insatta i aktuella områden och som kan samtala 
professionellt kring dessa.  
 
Privata aktörer 

Enligt informanter på taktisk nivå råder en uppfattning om att privata aktörer behöver vara 
representerade i den regionala stödstrukturens arbetsgrupper/nätverk då dessa har en del i 
utvecklingen i länet. Däremot är uppfattningen att de privata aktörerna inte bör involveras i 
de taktiska grupperna. Förklaringen är att det kan uppstå viss problematik med privata 
aktörer permanent i stödstrukturens taktiska grupper, då privata aktörers deltagande i 
verksamheter kan förändras över tid, t.ex. vid byte av utförare etc.    
 
Dialog mellan Region Halland och kommuner på taktisk nivå 

Gällande samverkan mellan kommunerna och hälso- och sjukvården på taktisk nivå framgår 
det av intervjuerna att denna fungerar olika, mycket beroende på person. Det vill säga, det 
beror på kontakten mellan personerna hur väl samverkan fungerar. En utmaning är att 
samtliga representanter ser de taktiska grupperna som lika viktiga, och att det sker ett 
faktiskt utbyte. Regionens representanter anses inte alltid som tillräckligt engagerade och de 
uppfattas inte delta fullt ut på alla möten. Detta är något som utgör en källa till irritation hos 
de kommunala representanterna. Det framkommer av intervjuerna att konsekvenserna av 
det bristande engagemanget blir att hälso- och sjukvårdsfrågor inte hanteras, utan fokus 
läggs mer på kommunala frågor.  

 
Det är regionen som har huvudansvaret men de kommer inte. 

(Ur intervju med deltagare på taktisk nivå) 
 

Syftet med den regionala stödstrukturen är samverkan, varvid det är viktigt att det är 
relevanta frågor som lyfts inom grupperna. Det vill säga att det inte enbart är kommunala 
respektive regionala frågor som diskuteras. T.ex. finns en uppfattning om att istället för en 
grundanalys av Region Hallands arbete, organiseras regionen om, vilket bidragit till att det 
handlar mycket om organisationsfrågor och påverkar arbetet i stödstrukturen. Samtidigt 
finns en medvetenhet om att sådana här ”saker” tar tid innan de är fullt implementerade och 
välfungerande. Därför måste en ständig dialog uppmuntras mellan kommunerna och hälso-
och sjukvården/Region Halland. En utmaning enligt den taktiska nivån är att få 
representanter från hälso- och sjukvården som sitter nära det faktiska arbetet mer delaktiga.  
 
Regionen som bestämmer? 

Det råder i intervjuerna en viss irritation från kommunernas sida gentemot Region Halland 
gällande upplevelsen av att regionen uppfattas anse sig kunna bestämma över kommunerna. 
Upplevelsen är även att regionen uppfattas tro att det är regionkontoret som skriver 
uppdragen till den regionala stödstrukturen, trots att det är ca 80-90 procent kommunala 
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frågor/pengar. En faktor som enligt informanterna kan ha betydelse i frågan är att det finns 
en uppenbar skillnad i kultur mellan kommuner och hälso- och sjukvård. 
 

Regionen kan inte bestämma över kommunerna, vad som ska göras. 
Väldigt få har grundkunskapen om hur kommunerna fungerar. Fått 
höra det ibland från kommunerna att regionen nog tror att de 
bestämmer över oss. Det är ju nytt. Men organisationen, tror vi alla här 
är överens, att man måste göra något och se över. Det blir väldigt 
mycket pappersarbete och väldigt mycket byråkrati. Uppenbar skillnad i 
kulturen mellan kommun och landsting. 

(Ur intervju med deltagare på taktisk nivå) 
 

Känslan hos en representant från taktisk nivå är det inte finns full förståelse från strategisk 
nivå över vad Regional samverkan arbetar med, det vill säga de nationella 
överenskommelserna. Detta då det vid ett par tillfällen startat upp projekt som är i princip 
identiskt med projekt på Regional samverkans avdelning, som får till följd att dessa två 
projekt vid ett senare tillfälle behöver samordnas. 
 
Mandat att fatta beslut 

De taktiska grupperna betonar att det behöver diskuteras mer kring mandaten att fatta 
beslut. För att inte processerna ska ta för lång tid hävdas att de taktiska grupperna behöver 
ett vidgat mandat. Mandatfrågan diskuteras av de intervjuade och de menar att inte alla 
vågar ta beslut. Det handlar om att man upplever sig ha otillräckliga mandat att ta beslut och 
därmed behöver gå hem till sin hemorganisation och diskutera med representanten från 
strategisk grupp. Detta bidrar till att arbetet kan haka upp sig, särskilt ifall inte dialogen med 
den strategiska gruppen fungerar. För att kunna arbeta över gränserna behöver 
representanterna inneha mandat i form av övergripande ledningsfunktioner inom 
kommunal respektive regional organisation.  

Möjligheter till utveckling enligt taktisk grupp 
Den regionala stödstrukturen erbjuder en mötesplats för frågor kring samverkan. De 
intervjuade menar att det finns ett bra klimat för en dialog inom stödstrukturen, som medför 
att frågor både kan delegeras uppåt och nedåt i strukturen. Dock har det under uppstarten 
av stödstrukturen varit snålt med utrymme för att lyfta nya frågor underifrån, något som 
tros bli annorlunda när den regionala stödstrukturen hunnit landa. 

 
Vi kämpar för att det ska vara down-up, att de inte bara kan sitta 
uppifrån och skicka ner saker. Min uppfattning är att vi kan påverka rätt 
så mycket. 

(Ur intervju med deltagare på taktisk nivå) 
 
Kunskaperna ökar gällande kommunerna och regionens verksamheter och om relationerna 
dem emellan. Erfarenheterna är att det finns många fördelar med stödstrukturen, de 
överväger definitivt nackdelarna. 
 
Inom stödstrukturens arbete upplevs den hjälp, med bland annat förberedelse av frågor, som 
representanterna på taktisk nivå får via processtöd som värdefull. För taktisk grupp har 
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processtöden en viktig roll och deras insatser bidrar till att representanternas arbete inom sin 
ordinarie organisation hinns med. 
 
Öppnat upp för kontakt och samverkan 

Uppfattningen är att den regionala stödstrukturen har bidragit till att utveckla samverkan 
och samarbetet över huvudmannagränserna i länet. Nuförtiden finns det uttalat att Region 
Halland och samtliga kommuner ska delta aktivt i denna. Även om privata aktörer inte 
deltar i formandet av den regionala stödstrukturen har de rätt att delta i aktiviteter och 
utbildningar som sker genom nationella överenskommelser. Det är på det sättet det går att 
skapa förståelse för varandras arbete i sakfrågor. 
 

Kunskapsutveckling och Evidensbaserad praktik 

Från att ha haft liten kontakt med andra organisationer och dess deltagare, har den regionala 
stödstrukturen öppnat upp för en mer utvecklad kontakt inom länet.  

 
Den stora vinsten har väl varit kompetensutvecklingen, där vi tittat på 
vilken utbildningssatsning vi kan göra ihop. 

(Ur intervju med deltagare på taktisk nivå) 
 

Det framkommer i intervjuerna att det är viktigt att tänka igenom hur man kan arbeta med 
EBP i Halland och vad EBP betyder i praktiken. Ett förhållande som bör genomsyra både 
den regionala stödstrukturen och arbetet inom de ordinarie verksamheterna.   
 
Långsiktigt arbete med gemensamma mål 

Den regionala stödstrukturen bidrar till att det arbetas efter gemensamma mål och 
handlingsplaner samtidigt vilket medför en långsiktighet i arbetet. Skillnaden mot hur det 
var förut är stor enligt informanterna då det var svårt att hitta mötesplatser och tider för 
samverkan. Nyttan av erfarenhetsutbytet påminner om vilken förändring som har skett. 
 

Man behöver inte uppfinna hjulet i varje kommun utan man kan dra 
nytta av varandra och det är bra. 

(Ur intervju med deltagare på taktisk nivå) 
 

Taktiska nivåns samarbete med övriga nivåer 
Mandatet att fatta beslut har, som framgått tidigare, varit problematisk, särskilt vad gäller de 
taktiska grupperna. Det råder en uppfattning om att taktisk nivå har mandat att fatta beslut, 
så vida det inte gäller resurser eller organisationsförändringar, då ska frågan lyftas till 
strategisk grupp.  
 

Vi uppfattar att vi har mandat att fatta beslut. Men inte när det handlar 
om resurser eller organisationsförändringar. Då måste det lyftas upp i 
strategisk. Men det står ingenstans. Vi har ”uppfattat” det så.  

(Ur intervju med deltagare på taktisk nivå) 
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På frågan om beslutsfattandet är tydligt på de olika nivåerna av den regionala 
stödstrukturen svarar informanten: ”både och tycker jag”. Åsikten är att det på det stora hela 
är bra, men att det samtidigt är relativt nytt. Det kan resultera i att vissa frågor går mellan 
taktiska gruppen och strategiska gruppen några varv, just för att mandaten att ta beslut inte 
är tydligt fördelade. En av de intervjuade förklarar att taktisk grupp inte ser sig ha tillräckligt 
mandat att fatta beslut, utan att det krävs tydliggörande av detta då det påverkar arbetet 
inom stödstrukturen. 
 
För att det ”ska bli mer verkstad” menar en av de intervjuade att de taktiska grupperna bör 
ha tydligare beslutsmandat. Vissa frågor lyfts i dagsläget till strategiska gruppen, till 
personer som inte är lika insatta i den aktuella frågan utan har en mer övergripande bild, just 
på grund utav otydlighet gällande beslutsmandat.  
 
Ett motargument till kravet att alla representanter i de taktiska grupperna bör vara 
avdelningschefer för att ha ”tillräckliga mandat”, är att i så fall skulle inte mycket arbete bli 
gjort inom taktisk grupp. Detta då arbetet inom stödstrukturen tar mycket tid och 
avdelningschefer har mycket inom sin hemorganisation också.  
 
Nivåer, roller och tydlighet 

Av intervjuerna framgår att kunskapen om nivåerna inom stödstrukturen, om ansvar och 
arbetsuppgifter är relativt goda på en ytlig nivå, men inte på en mer detaljerad nivå. Nivån 
under och direkt över den taktiska nivån har de flesta inom den taktiska nivån bra kontroll 
på, medan nivån ovanför strategisk nivå uppfattas som svårare att sätta sig in i. Att det på 
högre nivå handlar om frågor som ofta förts vidare från taktisk grupp är man dock 
medveten om, men att nivåerna ovanför taktisk nivå har en mer övergripande bild. Gällande 
tydlighet kring rollerna inom den regionala stödstrukturen råder det delade meningar. Det 
framkommer att några av de intervjuade upplever att det inte finns konkreta 
rollbeskrivningar och att det snarare ”hittas på allt eftersom”: 
 

Inga beskrivningar som jag sett men det kan vara jag som är dålig att 
leta. Har jobbat mycket med samverkan förut och jag tycker att 
samverkan är svår, att få den att stämma. Finns det då otydligheter blir 
det lätt ännu svårare. Därför är det viktigt att jobba med det man får 
fram, kopplat till utvärderingen. 

(Ur intervju med deltagare på taktisk nivå) 
 

De som upplever rollerna som relativt tydliga menar dock att det finns saker som skulle 
bidra till att öka tydligheten. Arbetsbeskrivningar som efterlyses av några, säger andra 
finnas för både taktisk och strategisk grupp. Att sätta sig in i rollfördelningen inom 
stödstrukturen, påpekar någon, kan ta en hel del dag, samtidigt som det är väl använd tid. 
 

Samarbetet mellan taktisk och strategisk nivå 

Gällande samarbetet mellan taktisk och strategisk grupp har den strategiska gruppen ett mer 
övergripande ansvar medan den taktiska gruppen innehar mer fackkunskap och detaljerad 
information och deras åtagande är att uppdatera den strategiska gruppen. Samarbetet 
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mellan taktisk och strategisk nivå upplevs av en av de intervjuade som krångligt. Det 
handlar bland annat om att besluten från strategisk nivå är otydliga och att protokollen som 
skickas till taktisk grupp inte är begripliga. Det händer i flertalet ärenden att det bildas 
friktion mellan taktisk och strategisk grupp då den taktiska gruppen inte anser att strategisk 
grupp förstått frågan i samband med beslutsfattandet. En anledning till detta som 
framkommer kan vara att den strategiska gruppen inte inhämtat tillräckligt 
kunskapsunderlag inför beslutet. I flertalet frågor fattas det inte heller några beslut, utan 
frågorna ”stannar på” den strategiska nivån. 
  

Den administrativa processen från den strategiska gruppen tycker jag 
inte fungerar på ett bra sätt, varken till eller från. 

(Ur intervju med deltagare på taktisk nivå) 
 
Genom att vissa beslut inte fattas snabbt, påverkas möjligheterna att t.ex. klara nationella 
överenskommelser. Det medför en upplevelse från de taktiska informanterna att 
stödstrukturen är ”trög, snarare än smidig”. 
 
Förtydligande av taktisk och strategisk nivås arbete 

Vissa taktiska grupper uppfattas gärna vilja fråga strategiska gruppen för mycket, och här 
menar en av de intervjuade att det är viktigt att strategisk nivå påpekar att ”det här ligger 
inom taktiska gruppens mandat”. Det efterfrågas ett förtydligande kring att ”det här är 
strategiska nivåns frågor” och att ”den här frågan bör ni sköta på taktisk nivå”. Processtöden 
ses här som en hjälp med att reda ut vilka frågor som hör till taktisk respektive strategisk 
nivå. Informanterna menar att ju högre upp man kommer i stödstrukturen desto svårare är 
det att hantera för mycket detaljfrågor.  
 
Vikten av processtödens kompetens poängteras, för att dessa på så vis kan svara för en stor 
del av utvecklingen. En fundering är dock varför den strategiska gruppens processtöd finns 
på hälso- och sjukvårdssidan och inte på Regional samverkan, i likhet med taktiska nivåns 
processtöd. 
 
En informant menar att den strategiska gruppen ska fånga frågor från flera taktiska grupper, 
vilket inte är oproblematiskt. Därför behöver arbetet på strategiska nivån förtydligas 
alternativt att de får dela sig i två strategiska grupper. Då organiseringen och ansvar 
gällande förvaltningar/chefer sker på olika sätt i olika kommuner, är effekten att vissa frågor 
engagerar vissa representanter på strategisk nivå mer än andra beroende på vilket område 
man är chef över. På frågan ifall en informant tycker att det är rätt personer på plats inom 
strategiska gruppen svarar hen att det bör det vara då dessa är social- och förvaltningschefer. 
En fundering som framkommer är dock ifall hälso- och sjukvårdsdirektören befinner sig på 
samma nivå som socialchefer och förvaltningschefer. 
 
I intervjuerna delges upplevelser av att den kompetens som borde finnas saknas i den 
strategiska gruppen för att täcka samtliga områden. Upplevelsen från den taktiska nivån är 
även att den strategiska gruppen antingen lägger sig i småsaker eller så kan de inte fatta 
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något beslut för att frågan anses för komplex. Det framkommer även att de taktiska 
grupperna känner att de hela tiden får order av strategisk grupp. Upplevelsen är att det 
läggs mycket energi på att förklara ärenden och frågor för den strategiska gruppen.  
 
Att införa fler möten ses dock inte som en lösning på denna problematik. Det krävs snarare 
att strategiska gruppens processtöd mer specifikt klargör vilka ärenden som ska till den 
strategiska nivån och vad den ska besluta om. Detta skulle kunna bidra till en positiv 
utveckling av samverkan. 
 
De båda grupperna träffas en gång i halvåret för att lyfta frågor och förslag samt för att ge 
återkoppling. Vid dessa träffar är det de fem programområdenas ordförande som träffar 
strategiska gruppen. Det finns önskemål om mer kontakter mellan de taktiska grupperna 
och den strategiska gruppen. Om något ska lyftas till strategisk nivå, följer inte representant 
från taktisk med och föredrar ärendet, vilket efterfrågas av taktisk nivå. Detta då vissa 
kunskaper kan försvinna på vägen när informationen enbart sköts via skriftliga rapporter. 
När ärenden ska till strategisk grupp från taktisk, behöver taktisk nivå veta när beredning 
sker på strategisk nivå. Detta har varit problematiskt att veta då beredning skett vid flera 
tillfällen och det inte varit klart för taktisk nivå när det skriftliga ska vara strategisk grupp till 
hands. 
 
Energikrävande rapportering 

Förra året blev rapporteringen energikrävande då mål- och handlingsplaner skulle utföras 
enligt en modell som de taktiska grupperna fick sig tilldelade. Modellen baserades på en 
mål- och handlingsplan skriven av en taktisk grupp, vilken strategisk grupp fann väl 
genomförd. Syftet med mål- och handlingsplanerna upplevs i slutändan som bra, men 
beslutet om att alla programområden skulle använda samma planer kom hastigt och därefter 
kom det direktiv från strategiska gruppen att det skulle tas fram projektplaner på innehållet i 
mål- och handlingsplanerna. Detta var problematiskt att genomföra då inte allt arbete sker i 
projektform och lösningen blev därför att projektplaner enbart skrivs när det behövs. Det 
framkommer i intervjuerna att hade det behövt s genomföras projektplaner på allt arbete 
hade andra ärenden blivit lidande. 
 
Taktiska gruppers samverkan med arbetsgrupper och nätverk 

En informant beskriver att kontakten med hens taktiska grupps arbetsgrupper och nätverk 
sker via processtödet. Det innebär att informationen blir samlad. De taktiska grupperna har 
ibland tillsatt nätverk utan att fråga strategiska gruppen, när detta ansetts nödvändigt. 
Nätverk som fanns innan stödstrukturen infördes, ”ligger numera under” taktisk nivå, något 
som taktisk nivå uppfattar inte har tagits emot så väl av de aktuella nätverken. Det beror 
enligt en informant på att nätverken förut ”levde ett eget liv” och inte behövde rapportera 
till någon taktisk grupp. Det framförs åsikter om att i samband med att stödstrukturen 
infördes, borde samtliga nätverk lagts ner och sedan i takt med behov startats upp igen. 
Dock kanske inte inom ramen för stödstrukturen. En del nätverk som finns, kanske inte 
fyller funktionen att vara aktiva inom stödstrukturen. Det finns inga tydliga uppdrag för en 
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del nätverk i samband med att överenskommelserna om samarbete sluts. Nätverken bjuds 
dock in att berätta vad som hanteras i deras grupp och dessutom tar taktisk grupp emot 
deras mötesprotokoll. Är det då något som taktisk grupp funderar över, sker det en 
återkoppling mellan dessa två grupper. 
 
Det som arbetsgrupperna arbetar fram, går ofta inte taktiska gruppen in och ändrar på. Detta 
då arbetsgruppen är representerad av alla berörda som arbetar med frågan på detaljnivå. 
Framöver är ambitionen att det enbart ska finnas arbetsgrupper som är tydligt knutna till det 
specifika uppdrag som ska genomföras. Det har redan skett åtgärder för att åstadkomma 
detta. En viktig aspekt att ha i åtanke i detta sammanhang är att arbetsgrupper/nätverk bör 
känna till att deras arbete följs upp och nyttjas. 
 

Nu har vi gjort uppdragen, ska få återrapporter och då måste man titta 
på det ser ut för grupperna. Grupperna som levererar rapporten till oss 
måste känna att deras arbete följs upp och används. 
Vi måste ha former för återrapportering. Man kanske inte bara ska göra 
det genom att ta emot ett papper, utan man måste titta på hur tar vi 
emot det som taktisk grupp. Kanske en halvdag när vi får 
återrapportering. 

(Ur intervju med deltagare på taktisk nivå) 
 

Samverkan med Chefsgrupp Halland 

De taktiska grupperna har inte någon bestämd rutin eller tid de ska träffa Chefsgrupp 
Halland. Det råder motstridiga uppfattningar bland informanterna om hur kontakten sker 
med chefsgruppen. Några menar att den enbart sker via strategisk grupp medan andra säger 
att de varit delaktiga på ett par möten. Representanterna på taktisk nivå upplever 
Chefsgrupp Halland som långt borta. En önskan förs fram om att de taktiska gruppernas 
mål- och handlingsplaner, genom chefsgruppen, förankras ute i de lokala nämnderna. 

Stödjande eller styrande 
Det är flera olika departement som styr de olika nationella överenskommelserna, vilket 
medför en viss problematik. Detta bidrar inte till en samordnad och generell styrning av 
överenskommelser inom och mellan de olika programområdena. Däremot är det genom 
stödstrukturen lättare att fånga upp de överenskommelser som kommer uppifrån än när 
organisationerna arbetade var för sig. Idag är det tydligare vem som beslutar om vad och 
hur hierarkin fungerar inom stödstrukturen. Den nationella styrningen genom 
överenskommelser var efterlängtad från flera håll, bland annat för att få till en samordning 
av arbetet inom området. Att det från nationellt håll inneburit mer styrande kring vad som 
ska ske inom länet, stämmer inte menar en informant då de nationella överenskommelserna 
hittills stämt överens med vad som efterfrågats i Halland. Styrningen från nationellt håll 
anses enbart peka på målen. Hur vägen fram till målen ska se ut, påverkas oftast inte från 
nationellt håll. Samtidigt menar en annan informant att vissa saker från Sveriges kommuner 
och Landsting är väldigt styrda, vilket innebär att det inte går att förhandla om innehållet. 
Det positiva är att det förs mycket dialoger mellan SKL och Region Halland och 
kommunerna. Problematik som kan uppstå är att det måste finnas insikt på nationell nivå 
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om kommuners rätt till självbestämmande. Den nationella styrningen kräver en balanserad 
väg för att inte krocka med självbestämmandet ute i kommunerna. 
 

Och man är ju tydligare från nationell nivå att man vill styra samtidigt 
som det är en balans, då kommunerna har rätt till självbestämmande. Så 
det är rätt kluvet. Det är tydligt från statligt håll att de vill styra hur man 
förmedlar statsbidrag och då behöver man ju på regional nivå någon 
sorts organisation för att samarbeta. 

(Ur intervju med deltagare på taktisk nivå) 
 

En medvetenhet behöver infinna från nationellt håll gällande att behoven i länen, som 
Halland, inte alltid går att direkt jämföra med behoven i t ex Stockholm. Det kan även skilja 
sig kring behoven inom Halland och av den anledningen framkommer det behov av att även 
diskutera den lokala och regionala styrningen. 
 
En informant efterfrågar en politisk grupp med socialnämndsordförande, hälso-och 
sjukvårdsstyrelsens ordförande samt psykiatrinämndens ordförande. Detta då Chefsgrupp 
Halland med kommunchefer och regiondirektören inte har sakkunskap omsamtliga aktuella 
frågor som tas upp och att sakfrågor diskuteras även på politisk nivå. I den nuvarande 
stödstrukturen diskuteras det enbart med socialnämndsordförande i hemorganisationen. 
Dessa ordföranden träffas inte tillsammans med ansvarig politiker inom hälso- och sjukvård. 
Det sker därmed enligt informanten nästan ingen kontakt med politiker från olika 
huvudmän och från olika ansvarområden och detta är något som efterfrågas. Hade detta 
skett skulle det politiska engagemanget öka och det politiska trycket i frågor rörande 
hallänningen skulle stärkas. De politiska besluten uppfattas idag inte som tydliga av den 
regionala stödstrukturens taktiska nivå. 

 
Chefsgrupp Halland, kommuncheferna och regiondirektören kan ju inte 
heller de här sakfrågorna. För det är diskussion i sakfrågor som behövs 
på politisk nivå. Det tror jag att man nationellt sett förutsätter att det 
finns en sådan politisk dialog i ämnet. Var och en ska i nuläget gå hem 
och prata med sin socialnämndsordförande. Men de träffas ju aldrig 
tillsammans och med den ansvariga politikern i hälso-och sjukvård. 

(Ur intervju med deltagare på taktisk nivå) 

Större och mindre kommuner 
Kommunerna i Halland är organisatoriskt uppbyggda på delvis varierande sätt. Detta kräver 
att det finns en tydlighet i hur alla ska arbeta med stödstrukturens frågor på hemmaplan. 
Det faktum att kommunerna är olika stora, pekar flera intervjuer på, innebär att mindre 
kommuner oftare är lättare att få kontakt med. De har även kortare beslutsvägar och 
implementering av beslut sker relativt enkelt i mindre kommuner. Den mindre kommunen 
ses även kunna dra nytta av sin mindre storlek genom att se hur andra större kommuner 
gjort, och därmed använda deras lyckade resultat. Samtidigt finns en förståelse för att 
stödstrukturen, rent resursmässigt, kan vara svår att bemanna. Viss form av utbildning kan 
den mindre kommunen även tvingas avstå och det är inte alltid möjligt att delta fullt ut i 
gällande överenskommelser och utvecklingsarbete. En representant från en mindre kommun 
menar att de upplever att det finns en respekt och förståelse för detta från de taktiska 
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grupperna, då samtliga kommuner oavsett storlek stöter på samma svårigheter och samma 
framgångar. 

Sammanfattning 
Nedan följer en sammanfattning av taktiska nivåns erfarenheter och synpunkter gällande 
den regionala stödstrukturen. 
 
Utmaningar sett från taktisk nivå 

• Att läsa in sig på aktuella ärenden är tidskrävande och det är tid som inte ”syns”. 
• Som modell är stödstrukturen uppskattad men den interna organiseringen upplevs 

inte fungera utan problem. Mandaten att ta beslut uppfattas som otydliga och de 
taktiska grupperna efterfrågar ett tydligare beslutsmandat för att inte processer ska ta 
för lång tid. 

• Det finns farhågor för och är oklart i vilken omfattning den regionala stödstrukturen 
”krockar” med det kommunala självstyret. 

•  Nationella pengar bör hanteras inom stödstrukturen via programområden på 
Regional samverkan och inte på Regionkontoret. 

• Gällande EBP är det viktigt att syftet är tydligt uttalat, så att samtliga inom 
stödstrukturen förstår det. 

• Brukare måste göras mer delaktiga i arbetet. 
• Regionens representanter ses i några avseenden inte som tillräckligt aktiva, och det 

förekommer viss irritation då dessa inte deltar på möten i någon högre utsträckning. 
Upplevelsen från kommunernas sida är att Region Halland uppfattas tro att de kan 
bestämma över kommunerna. 

• Närsjukvårdens närvaro i den regionala stödstrukturen efterfrågas starkt. 
 
Möjligheter till utveckling enligt taktisk nivå 

• Samverkan med hälso- och sjukvården medför en samsyn och förståelse för varandra. 
• Stödstrukturen har öppnat upp för mer samverkan över huvudmannagränserna. 
• Kunskapsutvecklingen har ökat genom stödstrukturen. 
• Det arbetas tillsammans i länet mot gemensamma mål. 

 
Taktiska nivåns samarbete till övriga nivåer 

• Då mandaten för beslut inte är tydliga kan det medföra att vissa ärenden går vidare 
till strategiska gruppen trots att ärendet inte hör hemma på den nivån. 

• Kunskaperna om nivåerna och deras arbetsuppgifter är ytligt väl känt, men inte mer 
ingående för alla. Nivån ovanför strategisk grupp anses som ”långt borta”. Det 
saknas tydliga rollbeskrivningar. 

• Samarbetet mellan taktiska grupper och strategisk grupp uppfattas som delvis 
”krångligt”. Den strategiska gruppen uppfattas inte alltid ha korrekt kunskap om ett 
ärende innan beslut fattas, något som tros bero på att strategiska gruppen inte 
inhämtat tillräckligt med kunskapsunderlag. Det råder även otydlighet kring vad den 
taktiska nivån ska återrapportera till strategisk nivå.  
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• Processtödets roll uppfattas som viktig. En fråga som uppkommer är varför 
strategiska gruppens processtöd återfinns på hälso- och sjukvårdssidan medan 
taktiska nivåns processtöd finns på Regional samverkan. 

 
Stödjande eller styrande 

• Nationell styrning genom överenskommelser var efterlängtad från många håll då den 
bidrog till en samsyn. De nationella överenskommelserna har hittills stämt med vad 
som behövts utvecklas inom länet.  

• Det upplevs positivt och viktigt med dialog mellan länets aktörer och SKL. 
• Styrningen från nationellt håll sker genom att peka på målen, vägen dit får 

organiseras av länet. 
• Det efterfrågas att sakfrågor diskuteras på politisk nivå då det i dagens regionala 

stödstruktur inte sker tillräcklig kontakt med politiker, sett utifrån taktisk nivå.  
 
Större och mindre kommuner 

• Kommunerna är organisatoriskt uppbyggda olika sätt. Det krävs därför tydlighet 
kring hur arbetet med stödstrukturens frågor ska ske på hemmaplan. 

• Mindre kommuner är lättare att få kontakt med då dessa kommuner har kortare 
beslutsvägar och implementering sker relativt enkelt. 

• Rent resursmässigt kan stödstrukturen vara svår att bemanna för mindre kommuner. 

3.5 Arbetsgrupp/nätverk 

Arbetsgrupper och nätverk får sina uppdrag av de taktiska grupperna men de ges vanligen möjligheter 
att framföra synpunkter på dessa och komma med eventuella förslag. En arbetsgrupp brukar träffas en 
gång i månaden med minst en chef eller tjänsteman från varje kommun och från Region Halland. 
Önskemål finns om att hälso- och sjukvården representation utökas för att svara mot behoven i 
arbetsgrupper. Finns det behov av en tidsbegränsad grupp för att hjälpa och underlätta arbetet för den 
taktiska gruppen, tillsätter den taktiska nivån en arbetsgrupp. Nätverk fortlöper till dess att de löses 
upp, medan en arbetsgrupp ses som en tidsbegränsad hjälp till taktisk grupp gällande en specifik fråga 
och när målet är uppnått upplöses arbetsgruppen. 

Utmaningar enligt arbetsgrupp/nätverk 
Det finns informanter som hävdar att det skiljer mycket på kvalitén i vård, stöd och 
omsorger beroende på var i Halland man söker hjälp. En utmaning som man inom den 
regionala stödstrukturen har ambition att råda bot på i framtiden. Samtidigt höjs det 
varnande röster bland de intervjuade inom arbetsgrupper och nätverk. De vänder sig mot att 
allt ska vara likformigt utformat om det inte finns starka skäl för detta. Det behövs tvärtom, 
menar de, möjlighet att kunna anpassa insatserna beroende på lokala förhållanden. 
Likvärdig vård behöver inte innebär likformigt utformade insatser. 

 
Varningens finger: det jag blir allergisk mot är att det ska vara lika 
överallt. Att det finns som en tanke. Måste finnas variation, man måste 
anpassa strävan efter mål och förbättringar efter situationen i 
kommunen. 

(Ur intervju med deltagare i arbetsgrupper och nätverk) 
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Det kan, menar de intervjuade, vara svårt att uppfatta sambandet mellan arbetsgruppernas 
och nätverkens arbete och den egna organisationens ansträngningar, och inse att båda bidrar 
till att uppnå gemensamma mål. Den regionala stödstrukturen kan vara komplicerad att 
förstå, särskilt kan den upplevs som abstrakt och långt från medarbetare på golvet. Ett sätt 
att hantera detta, som förs fram av arbetsgrupper och nätverk, vore att förklara motiven till 
planerade satsningar utförligare så att alla inom den regionala strukturen får förståelse för 
dessa.  
 
Den regionala stödstrukturen kan uppfattas som komplex första gången en person kommer i 
kontakt med den. Med kunskap om syftet och uppbyggnaden skulle den sannolikt vara 
enklare att förstå. De intervjuade menar dock att det saknas relevant information. Det är, 
enligt deras uppfattning, brister i den interna kommunikationen. Frågor skickas t.ex. ut till 
arbetsgrupperna men återkopplingen saknas ofta.  
 
Det kan vidare vara svårt för representanter från hälso- och sjukvården att veta hur 
information ska föras ut till berörda och ännu svårare att organisera en fungerande 
återkoppling. Hälso- och sjukvårdens storlek bidrar till att försvåra kommunikationen. Den 
regionala stödstrukturen underlättar dock och knyter kontakter mellan samtliga kommuner 
och regionen, socialtjänsten och hälso- och sjukvården. 
 
De intervjuade inom arbetsgrupper och nätverk efterlyser en större öppenhet kring vad de 
nationella pengarna går till. När väl överenskommelser blivit godkända och medel skjuts till 
utifrån prestationskrav, skulle de intervjuade vilja veta mer om vad pengarna sedan används 
till.  
 
Evidensbaserad praktik 

De intervjuade uppfattar att det visserligen diskuteras vad Evidensbaserad praktik kan vara 
och att mycket tid ägnats åt detta. De uppfattar dock inte att detta genererat så mycket 
konkret. Det framkommer av intervjuerna att det råder en viss ”mättnad” på diskussionerna 
om evidensbaserad praktik ute i verksamheterna, men understryker att man använder sig av 
EBP. 
 
Att kunna medverka i arbetsgrupper och nätverk 

När det sker ekonomiska nedskärningar inom kommuner och Region Halland påverkar det 
ofta personer på basnivå. Inom arbetsgrupper och nätverk, är man kritisk till detta och 
menar att det många gånger sparas i fel ände. Det är de som står för det direkta 
välfärdsarbetet som blir offer för besparingarna. Det krävs istället mer resurser, menar de 
intervjuade inom arbetsgrupper och nätverk, för att dessa ska få energi för att orka fortsätta 
sitt arbete både på hemmaplan och i länssamverkan. Det behövs en uttalad prioritering av 
deltagandet i den regionala stödstrukturen. 
 
I en av intervjuerna hävdas att arbetsgrupper och nätverk riskerar att bortprioriteras i den 
regionala stödstrukturen. Tidsbrist och organisationsförändringar utgör påtagliga hot mot 
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arbetsgruppernas och nätverkens framtid. Detta till trots att arbetsgrupperna bidrar till 
utvecklingen och att det sker kunskapsutbyte mellan arbetsgrupper och nätverk. För att 
arbetsgruppernas och nätverkens möten ska bli än mer meningsfulla krävs att någon 
förbereder, kallar och strukturerar dessa. 
 
Organisering och privata aktörer 

Det kan vara problematiskt för kommuner sinsemellan eller för kommuner och hälso-och 
sjukvården att finna former för samverkan som underlättar samarbetet. En utmaning för den 
regionala stödstrukturen är att utöka representationen från den lokala hälso-och sjukvården 
så att den motsvarar olika verksamhetsinriktningar och innefattar alla orter. De intervjuade 
från arbetsgrupper och nätverk uppfattar att stödstrukturen behöver utvecklas och att 
kopplingen i arbetsgrupperna och nätverken till hälso- och sjukvården borde stärkas. 
Avsaknaden av närsjukvården i den regionala stödstrukturen uppfattas som särskilt 
problematisk. Samverkan och inkluderingen av de privata aktörerna inom länet uppfattas 
som en annan utmaning. En naturlig utveckling vore, menar de intervjuade, att privata 
aktörer involveras i ökad omfattning i den regionala samverkan då det är hallänningen som 
är i fokus oavsett utförare. 
 
Mandat att fatta beslut 

Även bland de intervjuade på arbetsgrupps- och nätverksnivå efterfrågas ett tydliggörande 
av beslutsmandat och arbetsbeskrivningar för de olika nivåerna inom den regionala 
stödstrukturen. Inom arbetsgrupper och nätverk upplever man att man har mandat att ta 
fram förslag, men att det sedan är upp till den taktiska gruppen att fatta beslut. Tydlighet ses 
som en framtida utvecklingsfråga och otydlighet som en brist i den nuvarande regionala 
stödstrukturen. Detta till trots upplever de intervjuade att deras handlingsutrymme har ökat 
jämfört med tidigare.  
 
För arbetsgrupperna krävs det att resurser finns att tillgå för att kunna möta de krav som 
uppdragen innebär. Det uppfattas i dagsläget som ett problem att till exempel få tillgång till 
resurser från Regionkontoret.  
 
Återkoppling 

Som framhållits tidigare ser de intervjuade inom arbetsgrupper och nätverk det som viktigt 
med kommunikation och återkoppling t.ex. i samband med nationella överenskommelser. 
De som ingår i arbetsgrupper och nätverk får visserligen detta men övriga inom den 
regionala stödstrukturen uppfattas sakna information om motiv till och villkoren 
föröverenskommelserna och om utfallet av arbetet med dessa. Återkopplingen från nätverk 
sker enbart skriftligt, så länge det inte finns behov att någon från nätverket deltar vid de 
taktiska mötena. Inom nätverken sker återkoppling direkt medan det inom den egna 
basorganisationen fungerar sämre. Information kan, enligt en del informanter, aldrig bli ”för 
mycket” och ett enkelt sätt att sprida den vore att maila ut den. En fungerande 
kommunikation inom den regionala stödstrukturen framstår, för de intervjuade, som en 
förutsättning för att det ska utvecklas en förståelse för vad som sker. Av intervjuerna 
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framgår att man inom arbetsgrupper och nätverk går miste om en del information. De som 
särskilt drabbas är personer som inte har erfarenhet av arbete inom den regionala 
stödstrukturen. De som ingår i arbetsgrupperna och nätverken upplever att de besitter 
kompetens som den strategiska gruppen skulle kunna använda sig av i större omfattning.  
 

Representation av hälso- och sjukvården och länets kommuner 

De som ingår i arbetsgrupper och nätverk menar att hälso- och sjukvården och dess olika 
verksamhetsgrenar är underrepresenterade på taktisk nivå. Det innebär att kommunfrågor 
diskuteras i de taktiska grupperna och för att därefter ”krocka” med kulturen på 
Regionkontoret som präglas av hälso- och sjukvårdens frågor. 
 
Rekrytering av chefer 

Bland de intervjuade i arbetsgrupper och nätverk diskuteras policyn för rekrytering av 
chefer inom den regionala stödstrukturen, och att det finns exempel på att chefer tagits in 
som saknat erfarenhet av såväl ledarskap i chefspositioner som kunskap om det 
utvecklingsarbete som pågår. 

Möjligheter till utveckling enligt arbetsgrupper och nätverk 
Inom arbetsgrupper och nätverk är man positiv till att arbeta gemensamt mot samma mål 
över professionsgränserna. Samverkan mellan hälso- och sjukvården och kommunerna 
började, enligt deras mening, fungera bättre efter att det träffats ett samverkansavtal. Det 
framstår även som nyttigt att träffa andra representanter, det är en styrka att vara fler och att 
utnyttja varandras fördelar. Det gemensamma målet kan formuleras som att oavsett var i 
Halland man bor och söker vård ska likvärdig vård kunna erbjudas. 
 

Att man jobbar mycket med att det är lika i hela Halland. Oavsett var 
man bor, ska man få samma vård. Vi ska jobba likt från kommun och 
inom regionen. ”I Halland står vi för detta!” 

(Ur intervju med deltagare i arbetsgrupper och nätverk) 
 
Ytterligare en positiv effekt av samverkan är att man träffar åtskilliga olika aktörer i olika 
sammanhang. Det bidrar till ökat engagemang och vid möten uppstår det ofta livliga och 
relevanta diskussioner. Den regionala stödstrukturen möjliggör att samverkan påskyndas 
och kommer igång snabbare. Den medverkar till erfarenhetsutbyte och att det tas fram 
dokument så att alla inte behöver ”uppfinna hjulet själva”. Samarbetet till följd av de 
nationella överenskommelserna underlättas av samverkan inom den gemensamma 
stödstrukturen. De kontakter som finns med nationella aktörer som SKL, gör att det skapas 
en beredskap för att ta emot och hantera nationella satsningar. 

Arbetsgrupper och nätverks arbete och rollfördelning 
Det råder bland de intervjuade i arbetsgrupper och nätverk en allmän uppfattning om att 
rollfördelningen inom den regionala stödstrukturen bör bli tydligare. Vad man har för 
kunskap i en organisation beror bl.a. på vilken position man har. Bland arbetsgrupper och 
nätverk menar man att medvetenheten om den regionala stödstrukturen ökar ju högre upp i 
en organisation man kommer. Från toppen är ”utsikten bäst” och organisationen tydligast 
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medan den på basnivå inte är lika tydlig. Sett från basen av organisationspyramiden 
framstår de högre nivåerna i den regionala stödstrukturen som otydligast. Upplevelsen av 
utdragna processer på högre nivå riskerar att bidra att tilltron till den regionala 
stödstrukturens effektivitet urholkas. 
 

Tror inte det varit helt tydligt för dem själva heller, känner ibland att 
frågor som hamnat på den nivån blivit liggande där. Ibland har man nog 
gått in mer på detaljer 
                    (Ur intervju med deltagare i arbetsgrupper och nätverk) 
 

En informant pekar på att det enligt hen inte finns något större behov för 
arbetsgrupp/nätverk att exakt förstå rollerna på högre nivåer. 
 

Arbetsgruppers och nätverks relationer till övriga nivåer 

Den kontakt som arbetsgrupper och nätverk har med den strategiska gruppen är mycket 
begränsad. Med chefsgruppen är den obefintlig. Den kontakt de har regelbundet är med den 
taktiska gruppen. Att information sänds ut via den taktiska gruppen medför även att 
arbetsgrupper och nätverk får mest information om de diskussioner som förs i denna. De 
intervjuade inom arbetsgrupper och nätverk har erfarenhet av att informationen sprids olika 
bra beroende på vem som ansvarar för detta på taktisk nivå.  
 
En skriftlig rapport lämnas in en gång per år till den taktiska gruppen. Det upplevs inte att 
det förekommit någon tydlig återkoppling på inlämnade rapporter, vilket medför att det är 
svårt att avgöra hur arbetet uppfattas, om det uppskattas eller ej. De intervjuade skulle gärna 
se kontakter i samband med rapportering och det finns även önskemål om att delta vid den 
taktiska nivåns möten och på dessa ges tillfälle att beskriva det arbete som utförs. 
 

Stödjande eller styrande 
Upplevelsen bland arbetsgrupper och nätverk är att regionen vill styra hur arbetet 
genomförs. Något som därmed påverkar arbetet inom den regionala stödstrukturen menar 
informanter. 
 

Det måste få finnas olikheter också. Känner att man inom regionen vill 
styra upp lite för mycket. Att saker som behöver vara annorlunda inte 
får vara det. 
 (Ur intervju med deltagare i arbetsgrupper och nätverk) 

 

Arbetet inom kommuner 
Inom arbetsgrupper och nätverk upplever man att samarbetet påverkas av att kommunerna 
styrs av politiker. Det innebär att deras arbete behöver lokalt förankras brett och oförtrutet så 
att inte en ny politisk ledning kan hävda att de inte hört något om den aktuella frågan, vilket 
i värsta fall kan innebära att satsningar avbryts och arbete som lagts ner är bortkastat.  
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Arbetet påverkas också av kommunens storlek. En allmän uppfattning inom arbetsgrupper 
och nätverk är att samverkan och samarbete är enklare ju mindre en kommun är. Närhet och 
flexibla lösningar kan kompensera för begränsade resurser. 
 

Uppfattar att det är enklare att samarbeta i mindre kommun det är. Av 
diskussioner som förts har vi förstått att i mindre kommuner sitter man 
närmre varandra och då blir förutsättningarna annorlunda. 
 (Ur intervju med deltagare i arbetsgrupper och nätverk) 

 
Mandatet att fatta beslut mellan chefer och tjänstemän kan skilja sig från en kommun till en 
annan. I en mindre kommun kan det vara svårt att avsätta de personella och ekonomiska 
resurser som krävs för att medverka i den regionala stödstrukturen och för att delta i de 
samverkansprojekt som skapas. De överenskommelser som träffas med SKL kan emellertid 
vanligen hanteras utifrån kommunens förutsättningar. Det förekommer enligt arbetsgrupper 
och nätverk en medvetenhet hos Region Halland och kommuner för att arbetet inom 
stödstrukturen är resurskrävande för mindre kommuner, och att detta kanske måste 
organiseras på annat sätt.  

Sammanfattning av arbetsgrupp/nätverksnivå 
Nedan följer en sammanfattning av arbetsgrupper och nätverks erfarenheter och synpunkter 
gällande den regionala stödstrukturen. 
 
Utmaningar enligt arbetsgrupp/nätverk 

• Uppfattningen är att det fortfarande skiljer på vårdens, stödets och omsorgernas 
kvalité beroende på var i Halland brukaren eller patienten söker hjälp, ett förhållande 
som den regionala stödstrukturen har att hantera. Målsättning med detta arbete bör 
dock inte vara likformig utan likvärdig vård/stöd som anpassas efter lokala 
förhållanden.  

• Sambandet mellan arbetsgruppernas och nätverkens arbete i den regionala 
stödstrukturen och den egna basorganisations verksamhet behöver synliggöras. 

• Den regionala stödstrukturens organisation upplevs som för abstrakt och alltför 
”långt från” dem som arbetar ”på golvet”. 

•  Det finns risk att arbetsgruppernas och nätverkens möjligheter att delta i arbete inom 
den regionala stödstrukturen begränsas på grund av tidsbrist och 
organisationsförändringar. 

• Samverkan med hälso- och sjukvården försvagas av att det saknas representanter 
från närsjukvården. 

• Strategiska gruppen bör i större utsträckning använda sig av arbetsgruppernas och 
nätverkens sakkunskap inom områden där de har särskild kompetens. 

• Det efterfrågas arbetsbeskrivningar och tydligare beslutsmandat gällande de olika 
nivåerna inom den regionala stödstrukturen. 

 

Möjligheter till utveckling enligt arbetsgrupper och nätverk 
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• Det är positivt att arbeta tillsammans mot gemensamma mål och att samverka över 
professionsgränserna. 

• Det upplevs som nyttigt att träffa andra, då det blir en styrka i att vara fler. 
• Samverkan bidrar till erfarenhetsutbyte och ny kunskap. 
• Samarbetet med de nationella överenskommelserna underlättas av samverkan inom 

den gemensamma stödstrukturen. 
 
Arbetsgrupper och nätverks arbete och rollfördelning 

• Medvetenheten om den regionala stödstrukturen beror av vilken position man har i 
denna, ju högre upp desto bättre blir överblicken av organisationen och ju tydligare 
framstår den. Betraktas stödstrukturen från pyramidens bas uppfattas de högre 
nivåerna som mera otydligt. 

• Arbetsgruppers och nätverks kontakt med chefsgruppen är obefintlig och med den 
strategiska nivån begränsad. Det är främst med taktisk nivå som samarbete sker och 
det finns önskemål om att utveckla samarbetet ytterligare, t.ex. genom att delta vid 
taktiska gruppers möten för att beskriva sitt arbete. 

• Det har inte förekommit tillräcklig återkoppling på skriftlig rapport som lämnats in, 
vilket för arbetsgrupper och nätverk medför svårigheter att bedöma hur arbetet 
uppfattas. 

• Det efterfrågas utökad representation av deltagare från hälso- och sjukvården. 
 

Stödjande eller styrande 
• Från arbetsgrupp/nätverk upplevs det att Region Halland vill styra för mycket över 

kommunerna. 
 

Arbetet inom kommuner 

• I mindre kommuner sitter beslutsfattare och övriga välfärdsarbetare närmare 
varandra, något som bidrar till uppfattningen om att arbetet är ”enklare” ju mindre 
en kommun är. 

• Det finns förståelse hos samverkanspartnerna för att arbetet inom den regionala 
stödstrukturen är resurskrävande för mindre kommuner. 

• För att kunna matcha en mindre kommuns förutsättningar, kan nationella 
överenskommelser organiseras på ett annat vis i kommunen jämfört med övriga 
kommuner. 

 

Förslag som förts fram under utvärderingen 
Sammanfattningsvis kan konstateras att den regionala stödstrukturen på kort tid har lyckats 
etablera en väl förankrad verksamhet, även om det föreligger en del oklarheter om 
ansvarsfördelningen mellan de olika nivåerna. Nedan redovisas några av de förslag som 
framkommit under utvärderingens intervjuer. Förslagen är baserade på informanternas 
önskemål gällande framtida utveckling av den regionala stödstrukturen. 
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• Kommunikationen inom den regionala stödstrukturen och med omgivningen 
behöver utvecklas för att underlätta samverkan, men även för att förankra samverkan 
hos hallänningen. Sociala medier och informationsteknik skulle kunna användas i 
större utsträckning.  

 
• Brukare behöver involveras mera i den regionala stödstrukturens arbete och ges 

möjlighet att påverka utvecklingen i länet.  
 

• Den evidensbaserade praktiken behöver utvecklas och knytas starkare till FoU-och 
FoUU-miljöer, det borde finnas en gemensam forsknings- och utvecklingsavdelning 
som stöd för länets socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård.  
 

• Kunskapsutveckling borde förankras såväl på chefsnivå som på verksamhetsnivå,  
 

• En likartad struktur för hantering av centrala direktiv borde organiseras i norra och 
södra Halland. 
 

• Den regionala stödstrukturen bör ses över med ambition att uppnå en tydligare 
ansvarsfördelning mellan nivåerna, och bättre anpassas efter hälso- och sjukvårdens 
och de mindre kommunernas situation, översynen bör inkludera hälso- och 
sjukvårdens representation.  
 

• Obalanser i arbetsbördan kan undvikas genom endera ett tillskott av resurser eller 
genom ändrad ansvarsfördelning mellan nivåerna. 
 

• Behoven att utöka den regionala stödstrukturen med ytterligare aktörer bör närmare 
utredas och nyttan vägas mot risken för ökad byråkratisering.  

 
• Ett gemensamt kansli som kan betjäna både den taktiska och den strategiska nivån, 

tillsammans med bland annat verksamhetscontrollern, bör övervägas. Detta för att 
bilda en enklare linje mellan strategisk och taktisk nivå och deras processtöd som i 
dagsläget sitter på olika avdelningar inom Region Halland. 

 
• De taktiska gruppernas processtöd behöver ha ett nära samarbete med varandra. 

Deras funktion och position inom stödstrukturen bör tydliggöras för övriga inom 
stödstrukturen. Det är även av stor vikt att dessa har rätt kompetens för det arbete de 
utför. 
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Kapitel 4. Analys och sammanfattning 

Högskolan i Halmstad har på uppdrag av Region Halland genomfört en utvärdering av den regionala 
stödstrukturen i länet. Det huvudsakliga syftet var att utvärdera hur stödstrukturen fungerar enligt 
involverade aktörer för att få underlag till fortsatt utveckling och revidering samt få underlag för 
rapportering till nationell nivå. De frågeställningar som sammanfattas och analyseras i detta kapitel 
är bl.a. vilka erfarenheter och synpunkter som finns på olika nivåer av den regionala stödstrukturen, 
och i vilken utsträckning denna bidragit till att skapa nya förutsättningar för samverkan mellan 
socialtjänsten och den näraliggande hälso- och sjukvården. Andra frågeställningar gäller i vilken 
utsträckning de intervjuade upplever att stödstrukturen bedöms ha påverkat praktiken, fältpersonal, 
verksamheter och brukare samt vilka behov av utveckling och revidering av den regionala 
stödstrukturen föreligger.  
 
Medan resultatdelen i föregående kapitel beskriver vad som framkommit av intervjuerna, analyseras 
och värderas i detta kapitel vad som framkommit. Därvid sker en koppling till den forskning som 
redovisades i kapitel 2 ”Teoretiska utgångspunkter.  
 
Av utvärderingen framgår, enligt vår mening, att det finns bred uppslutning på alla nivåer 
bakom etableringen av den regionala stödstrukturen. Det framkommer i intervjuerna att den 
regionala stödstrukturen med framgång har implementerats i hela länet. Ett förhållande som 
forskning (Germundsson 2011) visat vara betydelsefullt för att samverkan och samarbetet 
ska utvecklas positivt. Det bör dock framhållas att uppslutningen kring stödstrukturen utgår 
från hur denna är tänkt att fungera och inte hur den faktiskt fungerar. Med tanke på att 
stödstrukturen befinner sig i ett uppbyggnadsskede framstår detta som naturligt, men det 
innebär också att inställningen kan ändras framöver om förväntningarna på stödstrukturen 
inte infrias.  

Stödstrukturen har bidragit till en integrering av samverkan 
Germundsson (2011) använder begreppet integration när han analyserar karaktären hos 
samverkan och samarbetet inom och mellan organisationer. Han skiljer mellan horisontell 
integrering och vertikal integrering av samverkan. Horisontell integrering av samverkan 
innebär samarbete mellan likvärdiga aktörer medan den vertikala integreringen sker i en 
hierarkisk struktur av över– respektive underordning. Beslut om vertikal integrering tas 
vanligen av ledningen i hierarkiska organisationer för att sedan implementeras på lägre 
nivåer. Den regionala stödstrukturen kan uppfattas som en dylik hierarkisk organisation 
med över- och underordning. De som intervjuats i samband med utvärderingen beskriver 
dock uttryck för förekomsten av såväl en horisontell som en vertikal integration av 
samverkan.  
 
Samarbetet mellan länets kommuner verkar i hög grad bygga på en horisontell integration 
av samverkan, med ömsesidig vilja av att arbeta tillsammans och med många regelbundna 
kontakter. Flera ”kommunföreträdare” ger uttryck för detta och att de kan stödja varandra, 
lära av varandra och agera gemensamt mot centrala organ. Mindre kommuner upplevs ha 
mest att vinna på denna samverkan. De kan dock ha svårigheter att delta på samma villkor 
som de större. Det antas bero på organisatoriska förutsättningar och på färre anställda som 
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kan företräda kommunen i olika sammanhang. De som intervjuades inom arbetsgrupper och 
nätverk betonar att även om kommunerna har många gemensamma intressen kan det finnas 
partiskiljande frågor där enigheten sätts på prov. Kommunalpolitiken är mer pragmatisk och 
lösningsinriktad än rikspolitiken men det finns frågor även på lokal nivå som framstår som 
partipolitiska och där regionala och lokala intressen kommer i andra hand. 
 
Det råder bland de intervjuade stor enighet om att det kan vara svårare att bemanna den 
regionala stödstrukturen för en mindre kommun, vilket de säger sig vara villiga att ha 
överseende med. Hänsyn tas, menar de intervjuade, till detta och påpekar samtidigt att det 
ofta är kortare beslutsvägar i små kommuner och att implementering av olika beslut sker 
relativt enkelt. Kopplingen mellan de nationella överenskommelserna och den egna 
verksamheten upplevdes även som tydligare i dessa kommuner än i större kommuner.  
 
Det framgår av intervjuerna att en horisontell integration av samverkan mellan socialtjänsten 
och den näraliggande hälso- och sjukvården redan inletts innan den regionala 
stödstrukturen hade etablerats. En intersektoriell samverkan över 
huvudmannaskapsgränserna fanns mellan det dåvarande Landstinget Halland och länets 
kommuner. Den intersektoriella samverkan och samarbetet har med Region Hallands 
bildande och den regionala stödstrukturens etablering breddats och fördjupats ytterligare. 
Denna samverkan kan även beskrivas som interprofessionell genom att den innefattar 
samarbete mellan skilda professioner inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.  
 
De som intervjuats inom strategiska gruppen framhåller att det skett en effektivisering då 
hälso- och sjukvården inom den regionala stödstrukturen kan samarbeta med ett kollektiv av 
kommuner istället för med sex enskilda kommuner. Samverkan underlättar även 
mottagandet och hanteringen av de nationella satsningarna. En utmaning inför framtiden 
kan dock vara att man tvingas göra avvägningar mellan ambitionsökningar och 
resurstillskott för att undvika en byråkratisering av den regionala stödstrukturen. 
Alternativet att oreflekterat följa samtliga initiativ från centralt håll riskerar att man 
avhänder sig den lokala och regionala styrningen av verksamhetsutvecklingen.  
 
Det gavs under intervjuerna bevis på att informanterna oberoende av 
organisationstillhörighet delar gemensamma mål. Ett sådant mål som återkom avsåg 
ambitionen att kunna erbjuda invånarna en likvärdig vård/stöd oavsett var de bor i länet. 
Uppslutningen kring en gemensam målbild kan ses som uttryck för integration av 
samverkan hos de intervjuade. Uppslutning bidrar dessutom, enligt Germundsson (2011), till 
att stärka samverkan ytterligare.  
 
Det finns, trots den totala uppslutningen bakom den regionala stödstrukturen, kritiska 
synpunkter på samverkan och på det som uppfattas som avsaknad av samverkan. Av 
intervjuerna framgår att integrationsprocesserna av samverkan och samarbetet ännu inte 
nått ända fram. Det finns framförallt en otydlighet kring ansvarsfördelningen och samarbetet 
mellan de olika nivåerna i den regionala stödstrukturen. Från länets kommuner framförs 
även kritik av att hälso- och sjukvården inte deltar på samma villkor som kommunerna och 
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att det ibland kan vara svårt etablera ett fungerande samarbete med hälso- och sjukvårdens 
företrädare. Med ökat samarbete ökar efterfrågan på hälso- och sjukvårdens engagemang i 
den regionala stödstrukturen. En anledning till detta kan vara att hälso- och sjukvården inte 
är representerade i en omfattning som svarar mot behoven hos länets sex kommuner. Även 
om det finns en viss förståelse för situationen bland kommunerna efterlyses deltagande av 
primärvården och närsjukvården i den regionala stödstrukturen. Avsaknaden av t.ex. 
primärvårdens förvaltningschef gör att det saknas en samtalspartner när frågor som berör 
dennes ansvarsområde aktualiseras.  
 
Enligt Socialdepartementet åligger det myndigheterna att utveckla samverkansformer och 
verka för ökat samarbete. Myndigheter har ansvaret för att involvera privata utförare av 
välfärdstjänster för att dessa, på ett likvärdigt sätt som offentliga aktörer, ska få ta del av det 
regionala stödet. De privata aktörerna bör enligt informanterna därför bjudas in för att 
långsiktigt skapa en väl fungerande regional stödstruktur. Medverkan från närsjukvården 
ses som särskilt betydelsefull i det sammanhanget.  
 
En annan kritik handlar om att vissa kommunföreträdare upplever att företrädare från 
Region Halland ibland ser sig som överordnade kommunerna. Under intervjuer med 
företrädare för länets kommuner uttrycks en oro över att de inte längre ”äger sin egen 
agenda”. Irritation av det slaget framförs i intervjuerna från såväl strategisk som taktisk nivå 
och från arbetsgrupper och nätverk. I chefsgrupp Halland betonas den regionala 
stödstrukturens funktion som ett stöd och man måste motverka tendenser till över- 
respektive underordning inom denna. Det understryks att samtliga deltagare i den regionala 
stödstrukturen ska betraktas som likvärdiga partners. Ökad kommunikation och 
gemensamma utbildningsinsatser skulle kunna bidra till att öka kännedomen om varandras 
uppdrag och villkor, och bidra till utvecklingen av ett ”gemensamt språk”.   
 
De intervjuade på strategisk och taktisk nivå menar att hänsyn måste tas till det kommunala 
självstyret, d.v.s. att de nationella direktiven inte krockar med kommunernas rätt till 
självbestämmande. Statens styrning sker allt oftare genom nationella överenskommelser och 
stöd till vissa angelägna projekt. Hallands kommuner och Region Halland ser dessa direktiv 
och erbjudanden som en möjlig försörjning av olika satsningar.  Inom arbetsgrupper och 
nätverk finns det de som tycker att Region Halland lägger sig i och vill styra över frågor som 
kommunerna är väl skickade att hantera på egen hand. Av de som intervjuats på taktisk nivå 
fanns det dem som såg detta förhållande som uttryck för den ställning och överordning som 
hälso- och sjukvården har i stödstrukturens organisation.  
 
Den mest omfattande kritiken kommer från arbetsgrupper och nätverk. Det förefaller som 
om den vertikala integrationen av dessa i den regionala strukturen har brister. Deras 
kontakter med chefsgruppen beskrivs som obefintlig och kontakterna med den strategiska 
nivån är starkt begränsade. De har relationer med den taktiska nivån även om denna kontakt 
framstår som relativt ytlig. De lämnar in rapporter men saknar återkoppling på dessa och 
önskar att få delta på möten på den taktiska nivån för att få gensvar på sitt arbete.  
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Att befinna sig längst ned i en hierarkiskt uppbyggd organisation verkar för övrigt påverka 
hur denna uppfattas. Medan man på högre nivåer inom den regionala stödstrukturen har en 
förhållandevis god överblick av denna, och kan urskilja vad som sker på näraliggande 
nivåer, verkar dem som befinner sig längst ned i pyramidens bas ha problem med 
överblicken. Vi delar de synpunkter som förts fram i utvärderingen om behov av utveckling 
av strategier för att förbättra kommunikationen mellan den regionala stödstrukturens olika 
nivåer.   

Att prioritera möten inom stödstrukturen före ärenden i den egna organisationen 
Förutom ekonomiska resurser kräver samverkan ofta tid för möten, administrativa åtgärder 
och planering. Ju fler som involveras desto större blir tidsåtgången. De intervjuade på taktisk 
nivå menar att det inte är själva tiden för gemensamma möten som är mest tidskrävande 
utan tiden det tar att förbereda sig, läsa in sig på aktuella ärenden och genomföra åtgärder 
efter mötena. Det kan handla om sammanställning av protokoll, genomläsning av 
dokument, telefonsamtal och uppföljning av åtgärder som beslutats. De intervjuade 
använder begreppet ”osynlig tid” för att beskriva all den tid som ägnas åt samverkan 
utanför själva mötestiderna.  
 
Det finns en medvetenhet hos de intervjuade om att samverkan måste få tid. Det är dock, 
menar de, av stor vikt för den regionala stödstrukturens utveckling att sammanträden och 
möten prioriteras av samtliga. Detta trots en hög arbetsbelastning inom den egna 
organisationen. När närvaron sjunker minskar engagemanget och motivationen att 
samarbeta (jmf Germundsson 2011). Det har förekommit att uppslutningen vid vissa möten 
varit låg och att de som deltog var dåligt pålästa. Det verkar dock enligt informanterna som 
om mötesmoralen förbättrats över tid.   

Behålla fokus på nyttan för länets invånare 
Intervjuade inom chefsgrupp Halland betonar vikten av att stödstrukturen behåller sitt fokus 
på nyttan för invånarna i länet. En inställning som bland annat delas av flera av dem som 
intervjuats på taktisk nivå. De menar att brukare och medborgare inte involverats i 
stödstrukturen, och att deras engagemang inte tagits tillvara, i tillräcklig omfattning. En 
konsekvens av detta har, enligt kritikernas mening, varit att uppmärksamheten i allt för hög 
grad riktats mot organisatoriska lösningar istället för nyttan för brukarna och länets 
invånare. Detta är en generell kritik av organisationsutvecklingen inom välfärdssektorn som 
uppmärksammats tidigare i rapporten. Germundsson (2011) påpekar att de grupper som är 
svårast att involvera i utvecklingen av samverkan och organisationsförändringar inom 
välfärdssektorn är medborgare, brukare och deras anhöriga. Det är sällsynt att brukare 
involveras i dessa processer och att organisationsförändringar utgår från deras perspektiv. 
Det förekommer inte heller studier som visar på tydliga samband mellan framgångsrik 
samverkan och ”positiva effekter för de som nyttjar eller är beroende av verksamheten” (a.a., 
s. 56).  
 
Försök att utveckla metoder för att belysa nyttan och de ekonomiska effekterna av 
samverkan och samarbete har dock gjorts av nationalekonomerna Ingvar Nilsson och 
Anders Wadeskog (2008; 2009). De har utvecklat en scenariometod för att på individnivå 
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belysa hur samverkan mellan olika aktörer påverkat utfallet av insatser för personer med 
komplex medicinsk och social problematik. Även om scenariometoden inte bygger på 
empiriska data har de ändå en viss trovärdighet. De konstrueras som ett antal typiska 
beskrivningar utifrån detaljerade fallbeskrivningar ur samtal med verksamhetsansvariga och 
personer med kunskap inom berörda områden. Nilsson och Wadeskog (2008; 2009) har 
beskrivit sambanden mellan vårdaktörer, insatser och kostnader för personer med tungt 
missbruk, svårare psykiska funktionsnedsättningar, sjuklig fetma och övervikt, 
skolsvårigheter och personer med diffusa ryggproblem. Beskrivningarna som konstruerats 
ur ett antal typiska fallbeskrivningarna har sedan legat till grund för analyser av hur 
samverkan påverkar enskilda brukares livskvalitet och kostnadseffektiviteten för olika 
aktörer och samhället i stort. 
 
Det finns förslag om utökning av den regionala stödstrukturen med ytterligare aktörer. 
Tidigare har närsjukvården och primärvården nämnts. Elevhälsan och kommunernas 
försörjningsstöd är andra verksamheter som efterfrågas av de intervjuade. Inom den 
strategiska gruppen planeras ett möte med länets socialchefer och utbildningschefer för att 
diskutera gemensamma frågor. Det hävdas att mycket av den problematik som hamnar hos 
den strategiska gruppen skulle kunna hanteras bättre genom utökad samverkan med skolan.  
 
Även Länsstyrelsen efterfrågas som aktör inom den regionala stödstrukturen. Länsstyrelsen 
samverkar idag med länets kommuner inom områden som folkhälsa, jämställdhet, 
integration och boendemiljö. För att undvika dubbelarbete borde Länsstyrelsen hållas 
informerad om arbetet inom den regionala stödstrukturen. 

Implementering av samverkan kräver tid och nya resurser 
Genomgången av tidigare forskning pekade på att effekterna av samverkan kan bli att 
arbetet blir mer tungrott och resurskrävande än tidigare. Det kan även visa sig att samverkan 
visserligen ökar kvalitén i insatserna men att den kräver ökade resurser. I synnerhet 
implementeringen av nya samverkansformer brukar förutsätta ett resurstillskott. Av 
intervjuerna på strategisk nivå framgår att den administrativa belastningen vida översteg det 
förväntade. Obalansen på strategisk nivå påverkar hela organisationen. På denna nivå 
diskuteras en delegering av ärenden till lägre nivåer för att undvika att den strategiska 
gruppen blir överbelastade av ärenden och utvecklas till flaskhals som bromsar upp 
hanteringen av ärenden. Den administrativa belastningen på strategisk nivå bidrar också till 
att återkoppling till taktisk nivå inte sker i önskad utsträckning. På den taktiska nivån 
diskuteras utökade mandat för beslutsfattande i ärenden som tidigare låg på strategisk nivå. 
Inom arbetsgrupper och nätverk uppfattas att mandaten behöver förtydligas för de olika 
nivåerna och att det krävs en tydligare struktur i ärendehanteringen. Avsaknaden av 
tydlighet i roller och uppdrag är förhållanden som tidigare forskning ansåg som hämmande 
på utvecklingen av samverkan (Germundsson 2011).  De som intervjuats inom chefsgrupp 
Halland för inte fram några förslag på specifika åtgärder för att motverka obalansen av 
ärenden på strategisk nivå. De betonar, som framgått av det tidigare, vikten av att brukarens 
nytta blir vägledande för den fortsatta utvecklingen av samverkan. 
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Utvärderarnas sammanfattning 
Den regionala stödstrukturen har på kort tid lyckats etablera sig som en välkommen form 
för samverkan mellan socialtjänsten och den näraliggande hälso- och sjukvården. 
Erfarenheter som framkommer i intervjuer med aktörer på olika nivåer i den regionala 
stödstrukturen visar på bred uppslutning kring den modell för samverkan som valts. Det 
förekommer dock även kritiska synpunkter. De handlar bl.a. om att nya former för 
samverkan och samarbete medfört en ökad arbetsbelastning och att bl.a. hälso- och 
sjukvårdens representation borde utökas med lokala företrädare från primärvården. De 
synpunkter som aktörerna för fram stämmer väl överens med vad forskningen kring 
samverkan redovisar. Den utmaning som den regionala stödstrukturen ställs inför är att 
kunna möta förväntningarna om utökade resurser och högre ambitioner utan att 
organisationen byråkratiseras och tar över ansvaret för delar av socialtjänsten och hälso- 
sjukvården. 
 
Den regionala stödstrukturen har en hierarkisk uppbyggnad med indelning i olika nivåer. 
Medan de intervjuade på högre nivåer inom den regionala stödstrukturen redovisar en god 
överblick av denna, anser de som befinner sig i pyramidens bas ha svårigheter med 
överblicken. Det verkar vidare som att tydlighet hos roller och beslutsmandat uppfattas som 
störst på näraliggande nivåer. Vi menar att kommunikationen mellan nivåerna borde 
utvecklas.  
 
Krav förs fram i intervjuerna på att brukare ska involveras tydligare i den regionala 
stödstrukturen. Vi menar att ett sätt att göra detta är att utveckla formerna för en 
evidensbaserad praktik, som bekant, utgår från såväl forskning som professionell kompetens 
och brukares erfarenheter av olika insatser. Den ambivalenta inställningen till 
evidensbaserad verksamhet som framkommer av intervjuerna motiverar även den en dylik 
satsning. Fortsatta utvärderingar skulle kunna inriktas på att belysa nyttan och de 
ekonomiska effekterna av den regionala stödstrukturens samverkansformer och det utökade 
samarbetet. Nilssons och Wadeskogs (2008; 2009) scenariometod har trots sin brister en viss 
trovärdighet. Den skulle kunna ligga till grund för analyser av hur samverkan utifrån ett 
antal konstruerade typfall påverkar de enskilda brukarnas livskvalitet och 
kostnadseffektiviteten för olika aktörer och samhället i stort. 
 
I vilken utsträckning den regionala stödstrukturens arbete hittills har påverkat brukarna är 
oklart. Det finns exempel på uppfattningar bland informanterna att samverkan resulterat i 
bättre stöd och service men majoriteten av informanterna menar att det är för tidigt att med 
säkerhet kunna uttala sig om effekter på brukarnivå. Vi har inte haft uppdraget att utvärdera 
det faktiska samarbete som skett och sker inom stödstrukturen utan att genom intervjuer 
med representanter för strukturens olika nivåer ta del av erfarenheter och bedömningar. För 
information om det arbete som pågår inom stödstrukturen hänvisas till rapportens bilagor. 
 
Avslutningsvis kan Germundssons (2011) påpekande, att utvärderingar gällande samverkan 
sällan sker ur ett brukarperspektiv, återupprepas. Det är svårt att utifrån denna rapports 
underlag se om och i så fall vilka effekter en ambitiös satsning som den regionala 
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stödstrukturen har för brukarna. En framtida utvärdering skulle kunna ges uppdraget att 
försöka studera kommunernas och Region Hallands samverkan ur brukarperspektiv.  
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      Bilaga 1 

Metod 

Utvärderingens syfte att belysa erfarenheterna av den regionala stödstrukturen för regionala och 
interkommunala socialtjänst och hälso- och sjukvårdsfrågor har påverkat valet av metoder och 
utvärderingens genomförande. I detta avsnitt redovisas och motiveras valet av metod, vidare 
diskuteras urvalet av intervjupersoner samt analysen av det insamlade materialet.  
 
Utvärderingen har genomförts som en kvalitativ studie där nyckelpersoners erfarenheter och 
värderingar av den regionala stödstrukturen inhämtats via 28 informantintervjuer. Utöver 
detta har information samlats in via dokument som belyser framväxten och uppbyggnaden 
av den regionala stödstrukturen. En ambition har varit att fånga upp erfarenheter från såväl 
Region Halland som från länets kommuner på såväl chefsgrupp som strategisk nivå, taktisk 
nivå och arbetsgruppsnivå. Informantintervjuer med fokus på intervjupersonernas 
berättelser om erfarenheter och upplevelser lämpar sig väl för det ändamålet. De medger 
däremot inte någon kvantitativ analys av hur utbredd en uppfattning är inom kommunerna 
respektive regionen, eller på chefsgrupp, strategisk nivå, taktisk nivå respektive 
arbetsgruppsnivå. Eftersom syftet inte var att utvärdera enskilda kommuners eller Region 
Hallands arbete och för att tillförsäkra informanterna en begränsad anonymitet görs ingen 
indelning i redovisningen som anger deras kommuntillhörighet. En preliminär delrapport 
presenterades för den 31 oktober, 2013. De synpunkter som framkom vid denna presentation 
har tagits tillvara i slutrapporten.  
 
Kvalitativ undersökning 
Resultatdelen återger vad som huvudsakligen framkommit av intervjuerna. I kvalitativa 
undersökningar som den här är det innebördsrikedom och mångfald i åsikter som 
eftersträvas. Det innebär att alla åsikter ges samma värde oavsett om få eller många personer 
framför dem. Syftet med kvalitativa undersökningar är således att identifiera så många 
skilda åsikter som möjligt hos den företeelse som studeras. Svaren från intervjupersonerna 
på en nivå av den regionala stödstrukturen kan därmed inte ses som representativa för 
denna nivå. De redovisar enbart vilka åsikter som finns bland de som intervjuats på denna 
nivå. Det återstår sedan för läsaren att värdera och avgöra vilken betydelse man tillmäter de 
framförda synpunkterna.  
 
För att avgöra spridningen av åsikter inom den regionala stödstrukturen och hur dessa 
fördelas mellan olika nivåer skulle det ha krävts en kvantitativ ansats och kvantitativa 
metoder. Med en enkätundersökning som genomförs på ett representativt urval av alla inom 
den regionala stödstrukturen kan den kunskapen säkerställas, men det var inte vårt 
uppdrag. Den kvalitativa undersökningen som vi genomfört kan ligga till grund för att 
identifiera meningsfulla frågeställningar för en uppföljande enkätundersökning. Ett 
förfaringssätt som ofta förekommer för att i enkäten kunna ställa relevanta frågor och 
avgränsa antalet frågor till ett minimum för att därmed säkerställa en hög svarsfrekvens. 
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Material 
Utvärderingens material består av transkriberade intervjudata, intervjuarens intryck i 
samband med intervjuerna som dokumenterats i fältanteckningar och av insamlade 
dokument. Därutöver har synpunkter framkommit vid utvärderingsuppdragets start och vid 
lägesavstämningen av detsamma. 
 
Intervjuer 
Valet av informanter kan, utifrån Denscombes (2009) indelning, beskrivas som en blandning 
av riktat urval som utgick från position/ställning i stödstrukturen och snöbollsurval, d.v.s. 
när någon intervjuperson hänvisar till en annan. Det senare en följd av att det inte vid 
uppdragets start förelåg en fullständig beskrivning av stödstrukturens bemanning på alla 
nivåer. Vi var i de fall uppgifter saknades beroende av att informanter gav tips på ytterligare 
intervjupersoner. Urvalet av informanter för intervjuerna har skett på så sätt att alla nivåer i 
den regionala stödstrukturen har blivit representerade liksom samtliga kommuner och 
Region Halland. Erfarenheter och synpunkter från taktisk nivås processtöd redogörs 
tillsammans med den övriga taktiska nivåns svar. Att kunna särskilja processtödens svar 
anses inte relevant och skulle alltför leta kunna identifieras. Intervjuerna har fördelats enligt 
följande: 

• Chefsgrupp: Ordförande samt ansvarig tjänsteman (Totalt: 2 intervjuer) 
• Strategisk nivå: En förvaltningschef för varje kommun (i några kommuner finns flera 

förvaltningschefer för social verksamhet varför ett urval gjordes) och Hälso- och 
sjukvårdsrepresentanten samt ansvarig tjänsteman. (Totalt: 8 intervjuer) 

• Taktisk nivå: Ordförandena för taktisk nivå, en för varje programområde (5 
intervjuer), processtöden för de fem programområdena – (4 intervjuer), 4 
avdelningschefer (ett urval gjordes så att varje kommun var representerad på taktisk 
nivå uppnås), en representant för regionen (en av ordförandena för taktisk grupp). 
(Totalt: 13 intervjuer) 

• Arbetsgruppsnivå: Fem representanter för arbetsgrupper/nätverk (en för varje 
programområde, vid urvalet togs även hänsyn till geografisk belägenhet/kommun) 
(Totalt: 5 intervjuer). 

Totalt genomfördes intervjuer med 28 personer. Antalet intervjupersoner begränsades av 
resurs- och tidsskäl. 
 
Förberedelser inför intervjuerna 
Region Halland informerade processtöden om att Högskolan i Halmstad hade getts i 
uppdrag att genomföra en utvärdering av den regionala stödstrukturen. De 
vidarebefordrade information genom den taktiska gruppen. Intervjupersonernas första 
kontakt med Högskolans utvärderare skedde via telefonsamtal eller mail. Redan i den 
kontakten beskrevs utvärderingens syfte och personerna tillfrågades om de kunde tänka sig 
att delta i undersökningen och låta sig intervjuas. Alla visade sig vara villiga att delta i 
undersökningen. För att de skulle kunna förbereda sitt deltagande fick de inför intervjuerna 
en beskrivning av de intervjuteman som skulle förekomma i intervjun. Detta för att höja 
kvaliteten i de svar som erhölls under intervjun. Det bidrog sannolikt även till att 
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intervjupersonerna kände sig tryggare inför intervjun. 
 
Samtycke 
Vid vetenskapliga undersökningar är deltagandet frivilligt och förutsätter vad som brukar 
beskrivas som informerat samtycke. Det innebär att intervjupersonen informeras om syftet 
med undersökningen och att det är frivilligt att delta. Vi lät intervjupersonerna skriva under 
en särskild blankett där de gav sitt samtycke till att delta i utvärderingen. Blanketten 
innehöll information om utvärderingen, hur intervjusvaren skulle hanteras och redovisas, 
anonymitetsfrågan och att rapporten skulle bli offentlig och användas i syfte att utveckla och 
revidera den nuvarande regionala stödstrukturen. Det gavs vidare även kontaktuppgifter för 
att få ytterligare information till Magnus Tideman och till Åsa Wulff på Högskolan i 
Halmstad. Alla som tillfrågades och gavs möjlighet att delta i utvärderingen valde att 
medverka. Vi kunde notera ett utbrett intresse av utvärderingen och att medverka med sina 
synpunkter.  
 
Genomförandet av intervjuerna 
Informantintervjuerna genomfördes som semistrukturerade intervjuer med teman som gav 
stort utrymme för personliga reflektioner. Ett tillvägagångssätt som bedömdes som lämpligt 
beroende på att vi behövde en viss gemensam struktur för att kunna relatera svaren till 
varandra, samtidigt som vi ville ge utrymme för informanten att uttala sig gällande sådant 
som inte var direkta svar på våra frågor, men som ändå var relevant för utvärderingen 
(Denscombe 2009). 
 
Omfattningen av intervjuerna varierade stort och tog mellan 20 till 90 minuter att 
genomföra. Vissa informanter besvarade enbart frågorna som ställdes medan andra tog upp 
egna, relevanta ämnen rörande den regionala stödstrukturen. En intervju skilde sig från de 
övriga då den fick genomföras med två informanter och med en tredje person som 
närvarade som dock inte deltog i samtalet. Detta arrangemang var en följd av 
informanternas tidsbrist, men det bedöms inte ha påverkat svaren negativt utan snarare 
bidragit till mer utförliga svar.  

Intervjuerna spelas in 
Att dokumentera frågor och svar under en intervju är en krävande uppgift. Risken är stor att 
information går förlorad. För att motverka detta spelades intervjuerna in med hjälp av 
mobiltelefon och skrevs sedan ordagrant ut efteråt (transkriberades) för analys. När 
utvärderingen är genomförd och avrapporterad kommer inspelningarna att raderas och det 
insamlade skriftliga materialet avidentifieras.  
 
Analys  
Analysen av intervjuerna har skett kontinuerligt under hela tiden som intervjuandet pågått. 
Varje intervju ger nya uppslag till tolkningar. I kvalitativa undersökningar som denna 
brukar man eftersträva mättnad, d.v.s. att ytterligare intervjuer inte antas bidra med några 
nya uppslag. Vår bedömning är att detta är fallet i vår utvärdering  
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Jämte den under hela utvärderingen pågående analysen av intervjuerna samlades hela 
utvärderargruppen vid ett antal tillfällen för att diskutera vad som framkommit av det 
insamlade materialet. Utöver intervjuerna hade vi tillgång till dokument som beskrev 
organisationen och framväxten av den regionala stödstrukturen. Anteckningar fördes vid 
dessa tillfällen.  
 
Den analys som genomfördes kan närmast beskrivas som en innehållsanalys där materialet 
och de transkriberade intervjuerna kodades och kategoriserades i ett antal teman vars 
innehåll bedömdes ha relevans utifrån utvärderingens syfte. Ett exempel är att olika sätt att 
förstå samverkan och samarbete är, som framgick av redovisningen av tidigare forskning, kan 
användas. Vi analyserade främst utifrån relationen horisontell respektive vertikal 
integrering.  
 
Utvärderingens kvalitet 
Utvärderingen har genomförts med en kvalitativ ansats för att säkerställa en mer ingående 
belysning än som varit möjligt med t.ex. enkäter och kvantitativa metoder. Vår uppfattning 
är att det djup och den innehållsrikedom som eftersträvats hos intervjusvaren har uppnåtts 
(Denscombe 2009). I kvalitativa studier är syftet att bidra till förståelsen av det som studeras. 
I vårt fall bidra till förståelsen av stödstrukturen för regionala och interkommunala 
socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsfrågor och synliggöra erfarenheter och uppfattningar av 
denna som föreligger hos aktörer på olika nivåer och från olika huvudmän i länet.  
 
Kvaliteten och intern validitet bestäms i kvalitativa studier av hur systematisk utvärderingen 
varit och hur öppet valet av metoder och genomförande redovisats. Vi menar att 
utvärderingen här lever upp till detta krav. Då informationen gällande den regionala 
stödstrukturen har inhämtats via flera informanter och liknande svar har erhållits av dessa 
ökar tilliten till utvärderingens resultat. Ett förfaringssätt där man på detta sätt jämför och 
ställer olika informanters utsagor mot varandra brukar beskrivas som 
informanttriangulering (Denscombe 2009 s. 186-189).  
 
Avrapportering 
Utvärderingens resultat redovisas såväl muntligt som skriftligt. Muntligt i samband med 
redovisningen av delrapporten i november och vid två muntliga redovisningar av 
slutrapporten i januari 2014. Skriftligt i form av preliminär delrapport och efter avslutad 
utvärdering som en slutrapport.  
 

Referenser 
Denscombe, M. (2009) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB. 

Germundsson. P. (2011). Lärare, socialsekreterare och barn som far illa. Om sociala representationer 

och interprofessionell samverkan. Diss., Örebro Universitet. Kållered: Intellecta Infolog

 64 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mål och handlingsplan 2013 
 

Kunskap till praktik och 

ett steg i riktningen att uppfylla regeringens PRIO-plan 2012-2016 

Programområde Missbruk och beroende 
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Kunskap till praktik 
 
Den del av det nationella utvecklingsarbetet Kunskap till praktik som avser implementering av de nationella riktlinjerna för 
missbruks- och beroendevården avslutades 2012. 

Halland har ingått överenskommelse om deltagande i Mångbesökarprojektet 2011-2013. Projektet syftar till utveckling av system för 
utvärdering och verksamhetsuppföljning och Halland är ett av sex län som medverkar i projektet under ledning av FoU Södertörn. 

Nationellt har Kunskap till praktik förlängts 2011-2014 med uppdrag att förbättra situationen för barn som växer upp i familjer med 
missbruk samt utveckla stöd i föräldraskapet till personer med missbruk eller beroende. Hallands län har ingått överenskommelse 
med SKL om att delta i utvecklingsarbetet och beviljas medel motsvarande en halvtidstjänst för 2012 och 2013 och sannolikt även 
för 2014. Överenskommelser har även ingåtts gällande stöd till regionalt brukarråd samt för samverkan mellan barn- och 
ungsatsningen och Kunskap till praktik. 

 
 
Trender och tendenser 
Narkotikaklassade läkemedel verkar ha fått en allt större spridning på den illegala narkotikamarknaden. Läkemedlen når ut på 
missbruksmarknaden på olika sätt: genom insmuggling; överförskrivning; stölder från apotek, sjukhus och transporter; 
receptförfalskning; internetförsäljning och genom illegal tillverkning. 

Försäljning av internetdroger, främst bland ungdomar, har tillkommit under senare år och utgör ytterligare en arena inom missbruks- 
och beroendeområdet. 

Insatser kring dopning bör uppmärksammas. 

Kvinnors alkoholkonsumtion ökar. 

Flera aktörer i den taktiska gruppen pekar på vikten av att uppmärksamma äldres missbruk och beroende, där problemen verkar 
öka. 

Spelberoende uppmärksammas mer nationellt, bland annat genom överflyttat ansvar från Folkhälsoinstitutet till Socialstyrelsen. 
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PRIO-satsningen 

Nationella mål: Prio Psykisk ohälsa 2012 – 2016 – Stöd och riktade insatser inom området psykisk ohälsa 
En del av de nationella beslut som kommer att vara styrande för arbetet inom programområdet Missbruk och beroende i inom de 
kommande fyra åren är PRIO psykisk ohälsa – den plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 - 2016 som 
regeringen beslutade om under våren 2012. Parallellt med regeringens plan tog SKL fram en handlingsplan för samma tidsperiod. 
Syftet med denna handlingsplan var att skapa en långsiktig struktur för att kunna stödja huvudmännen i deras utvecklingsarbete.  I 
båda handlingsplanerna prioriteras barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk 
problematik. SKL:s plan har också ett förebyggande perspektiv där man även lyfter in skolans elevhälsa som en viktig part runt barn 
och unga. Samverkan är något som lyfts upp i båda handlingsplanerna som en förutsättning för ett lyckat resultat. 

 
Regeringen och SKL kommer varje år att göra en överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa  där 
man preciserar olika satsningsområden som man kommer överens om, statsbidragets storlek och de villkor/ prestationer som ska 
vara uppfyllda för att kommuner och landsting/ regioner skulle kunna komma i åtnjutande av dessa medel. 

 
 
Centrala dokument 

• PRIO psykisk ohälsa – regeringens plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 -2016 
• Psykisk hälsa – SKL:s långsiktiga handlingsplan 2012 – 2016 
• Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012, 2013… – överenskommelse mellan staten och SKL 

 
Långsiktighet 

 
• PRIO - planen gäller till 2016 
• Följs upp och utvärderas av en ny statlig myndighet – Vårdanalys – slutrapport 2017 
• Överenskommelsen med SKL gäller 2012, 2013 men medel finns avsatta till 2014 
• Prestationsbaserad ersättning – vissa krav måste vara uppfyllda för att vi ska få del av statsbidraget 
• Kraven på prestationer kommer successivt att öka och mer och mer avse konkreta effekter för den enskilde. 
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PRIO psykisk ohälsa – övergripande mål 2012 – 2016 

 

   En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet 
   Tillgång till arbete och anpassad sysselsättning 
   Möjlighet till delaktighet och inflytande 

 
 

Prioriteringar – målgrupper och områden 
 
Målgrupper 

• Barn och unga 
• Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik 

Prioriterade områden 
• Kunskapsstöd, kompetensutveckling och kvalitetsarbete 
• Bemötande, delaktighet och inflytande 

 
Delmål personer med omfattande problematik 

 
 Öka kompetensen och kunskapen om personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik och dess 

konsekvenser samt om betydelsen att behandla somatisk sjukdom hos personer som tillhör målgruppen 
 Minska behovet av tvångsåtgärder och förbättra patientens upplevelse vid tvångsvård inom den psykiatriska heldygnsvården 
 Öka sysselsättningsgraden för personer med psykisk funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 
 Ett mera varierat utbud av verksamheter med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning 
 Bidra till samverkan och samordning mellan huvudmännen vid insatser riktade till personer med omfattande eller komplicerad 

psykiatrisk problematik 
 
 
Delmål kunskapsstöd och kompetens 

• Bidra till att vården och omsorgen i ökad utsträckning bygger på bästa tillgängliga kunskap 
• Förstärka kompetensen bland personal som möter personer med psykisk ohälsa 
• Skapa förutsättningar för att vårdens och omsorgens resultat följs upp på ett öppet och jämförbart sätt 
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Delmål bemötande, delaktighet och inflytande 

 
 

• Öka patient- och brukarinflytande inom vården och omsorgen 
• Utveckla stödet till anhöriga till personer med psykisk ohälsa 
• Bidra till att minska stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa 

 
 
Styrande för de satsningar som planeras har varit del innehållet i regeringens PRIO-plan och de mål och inriktningar som man har 
lyft fram, dels de prestationskrav som ställs på kommunerna och regionen för att få del av det statsbidrag som är avsatt för 
området. Planen kommer efterhand att byggas på med nya satsningsområden både utifrån de behov som succesivt kommer att 
växa fram och utifrån nya prestationskrav som kan komma. Taktisk grupp inom psykiatriområdet har fått i uppdrag av den 
strategiska gruppen att ha ett samordningsansvar för satsningar inom PRIO området som aktualiseras av de andra taktiska 
grupperna. 

 
 
Utifrån regeringens PRIO-satsning har den taktiska gruppen inom programområdet Missbruk och beroende föreslagit att medel 
används till insatser för personer med samsjuklighet samt till länsgemensam kompetensutveckling motsvarande tidigare genomförd 
baskurs för personal inom berörda områden. 
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1.   Prioriterade frågor taktisk grupp Missbruk och beroende 
 

Mål och aktiviteter Region Halland 
Regionalt mål Aktivitet Metod Samverkan Resultat Tidsplan Uppföljn Ekonomi 
Att ha en god och säker 
beroendevård i Hallands län. 

Ett gemensamt underlag 
har tagits fram i taktisk 
grupp Missbruk och 
beroende, och utredning 
med förslag på åtgärder 
pågår. 

Kartläggning av lokala 
förhållanden. Dialog med 
berörda parter. 
Brukarmedverkan. 
Inhämtande av 
information från aktuella 
utredningar och 
pågående nationella 
utvecklingsarbete. 

 
Informations- och 
förankringsarbete i länet 
på både tjänstemanna- 
och politikernivå 

Avstämning 
löpande i 
taktisk grupp 
Missbruk och 
beroende. 

 
Dialogmöten 
chefer och 
politiker 
samt 
Brukarrådet i 
Halland. 

 Utredning 
klar 30 
april 2013 

Strategisk 
grupp 
beslutar om 
fortsatt 
handläggning 
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2. Prioriterade frågor inom ramen för Kunskap till praktik – nationella riktlinjer 
 
 

Område Insats Hur När Ansvar Kostnader 
 
 
 
 
 
Styrgruppens roll & 
lokal samverkan 

 
 
 
 
- Projektansvariga. 
 
- Driva processen genom mandat 

från respektive huvudman. 

- Återkoppling till tjänstemän, politiker 
och vårdgrannar 

- Implementering och förankring av 
det länsövergripande 
styrdokumentet 

- Ekonomiskt ansvar, fördela 
projektmedel 

- Samordning av det regionala och 
lokala arbetet 

- Uppdragsgivare till de lokala 
styrgrupperna 

 
 
 
 
År 2013 
Regelbundna 
träffar 

 
 
 
 
Styrgruppen 
(taktiska gruppen 
Missbruk och 
beroende) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se  budget 
år 2013 

Planering och 
förankring av 
genomförandeplan 

 
 
- Processledare 

- Processledare placerad på Region 
Halland och som ingår i 
plattformsarbetet kring utvecklingen 
av regionala stödstrukturer 

 
 

År 2013 
Styrgruppen är 
uppdragsgivare till 
processledare 
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Modeller för 
samverkan 

 
 
- Fortsatt arbete i lokala 

styrgrupper, pilotkommunerna 
Halmstad (inkluderat Hylte och 
Laholm) och Kungsbacka samt 
bildade lokala styrgrupper i 
Falkenberg och Varberg 
(samtliga kommuner i länet har 
påbörjat arbete kring lokal 
samverkan) 

- Fortsatt medverkan på dialogmöten 
mellan psykiatri, närsjukvård och 
kommuner 

 
- Påbörjat ett systematiskt arbete med 

framtagande av lokala 
samverkansplaner genom gemensam 
uppstartsträff och fortsatta 
uppföljningsträffar lokalt och 
regionalt, kopplat till utredning om 
beroendevården 

 
 
 
 
 
 

År 2013 

 
 
 
 
 
 
Processledare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Systematisering av 
praktiken - metoder 
för uppföljning 

 
 
 
 
- Kartläggning av 

”mångbesökare” påbörjat 
2011, klart 2013 

 
- Implementering av ASI i länet 
 
- Öppenvårdsbehandlingen 

Althea i Halmstad medverkar i 
forskningsprojektet ”SoRADs 
behandlingsstudie” 

- Genomförande av Mångbesökarmodellen i 
länet med stöd av FOU Södertörn och FoUU 
Halland 

 
- ASI – nätverk på lokal nivå, 

utvecklingsarbete för gemensam plan i 
länet 

 
- SoRAD undersöker om och hur en enkel 

procedur för kontinuerlig 
feedback/skattning från klient till 
behandlare kan bidra till att förbättra 
effekterna av olika behandlingsmetoder. De 
instrument som används i studien är 
ORS/SRS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
År 2013 

 
 
 
FOUU 
Region Halland 

FOU Södertörn 

Processledare 

Samordnare 
Mångbesökarmodellen 
 
SoRAD 
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Brukarmedverkan 
Individ – Gruppnivå 

 
 
- Det regionala brukarrådet har 

etablerat sin verksamhet under 
2012 med stöd av samordnare 
anställd av NBV samt 
projektassistent anställd inom 
Kunskap till praktk/Region 
Halland 

 
- Genomförande av 

brukarrevision genomförd på 
PIVA i Varberg 

 
- Omvandling av länspolicyn till 

brukarversion avvaktas tills 
utredningsarbetet om 
beroendecentrum är klart. 
Brukarrådet medverkar i 
utredningen. 

- Brukarrådet har träffats regelbundet ca 1 
gång per månad och agerar 
opinionsbildande för förbättring av 
beroendevården, och inledningsvis särskilt 
med fokus på tillnyktring, broschyr har 
tagits fram 

 
- Brukarrådet träffade taktiska gruppen 

Missbruk och beroende (styrgruppen) 
regelbundet för dialog kring struktur för 
reell brukarmedverkan och inflytande. 

 
 
- Brukarrevision har genomförts på PIVA i 

Varberg. 
 
- En arbetsgrupp har bildats inom ramen för 

Brukarrådet för medverkan i utredning av 
länsgemensamt beroendecentrum, 
därefter planeras för framtagande av 
brukarversion av länspolicyn, i samverkan 
med processledare och styrgruppen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
År 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
Processledare 

 
 
Samordnare 
brukarrådet/NBV 
 
Brukarrådets 
sammankallande 
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Fortbildning 

 
 
 
 
 
 
- Arbetsgrupp för 

kompetensutveckling har 
bildats med representanter 
från varje kommun samt 
psykiatri och närsjukvård, efter 
beslut av taktiska gruppen 

 
- Nationell baskurs/fördjupnings- 

kurser 
 
- Metodstöd 

- Arbetsgruppens representanter är 
operativt verksamma vid genomförande av 
beslutad utbildning 

 
- Baskurs genomfördes april-maj 2012 med 

drygt 300 deltagare 
 
- Fördjupningskurs beroendelära har 

genomförts under hösten 2012 i 
Kungsbacka, Falkenberg, Laholm och Hylte. 
Halmstad och Varberg planerar 
genomförande våren 2013. 

 
- ASI-utbildning genomförs våren 2013. 

 
- HAP-utbildning genomförts februari 2013. 

 
 
- Utbildning i Återfallsprevention planeras 

oktober 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
År 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetsgrupp 
kompetensutveckling 
 
Processledare 

 

 
 
Samordnad 
individuell plan 

Gemensam regional struktur för 
planering och utveckling av arbetet 
i länet med samordnad individuell 
plan skall utarbetas 

- Strategiska gruppen i den nya 
organisationen för Region Halland har 
utsett en utredare för länet och vi avvaktar 
dennes utredning. 

 
 
År 2013 

 
Styrgrupp 
Processledare 
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3. Prioriterade frågor inom Kunskap till praktik – Implementering av modeller för stöd i föräldrarollen inom missbruks- och 
beroendevården 

 

 
 
 

Område 
 

Insats 
 

Hur 
 

När 
 

Ansvar 
 

Kostnad 
 
Processledare & 
styrgruppens roll 

 
Processledare 50% med 
tillhörighet inom den 
regionala stödstrukturen och 
placering på Region 
Halland/Utvecklingscentrum. 

 
Styrgrupp tillika taktisk grupp 
Missbruk och beroende i den 
nya regionala 
ledningsstrukturen. 

Styrgrupp: 
• Återkoppling till tjänstemän, 

politiker och vårdgrannar, 
• uppdragsgivare till 

processledare, 
• ekonomiskt ansvar, fördela 

projektmedel, 
• samordning av det regionala 

och lokala arbetet 

År 2013 
Regelbundna 
träffar 

Ordförande taktiska 
gruppen Missbruk och 
beroende 

 
Processledare Kunskap 
till praktik 

325 000 kr 

 
Återkoppling av 
kartläggningens 
resultat för länet 

Redovisning för berörda 
behandlingsenheter samt 
övrig personal inom 
missbruks- och 
beroendevården, övriga 
intresserade, chefer och 
politiker, brukarorganisationer 

• Heldagskonferens februari-mars 
• Dialogmöte 

chefer/politiker/brukarråd 
• Återkoppling till det regionala 

brukarrådet 

Våren 2013 Taktisk grupp 
Missbruk och 
beroende 
Processledare 

 

 
Kartläggning av 
metoder/verktyg 

 
Inhämta kunskap på området 
föräldrastöd. 

 
Fortsätta samverka med länets 
barngruppsverksamheter. 

• Processledare deltar i SKL:s 
nationella nätverksträffar för 
information och utbildning 

 
• Fortsatta länsträffar med länets 

barngruppsverksamheter 
tillsammans med utvecklare 

År 2013 Processledare  
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Område 
 

Insats 
 

Hur 
 

När 
 

Ansvar 
 

Kostnad 
  barn och unga samt 

samordnare Våld i nära 
relationer för erfarenhetsutbyte 
och kartläggning av 
gemensamma områden för 
samverkan 

   

 
Kompetens- 
utveckling och 
metodstöd 

 
Inhämta kunskap på området 
föräldrastöd. 

 
Planera för fördjupningskurser 
mm i länet inom området 

• Processledare deltar i SKL:s 
nationella nätverksträffar för 
information och utbildning 

 
• Samordna utbildningsinsatser 

inom ramen för arbetsgruppen 
för kompetensutveckling inom 
Kunskap till praktik 

År 2013 Taktisk grupp 
Missbruk och 
beroende 

 
Processledare 

 

 
Övrigt 

Andra insatser som inte hunnit 
planeras inför 2013 ännu. 

    

 
 
 

4. Prioriterade frågor Kunskap till praktik – Ökad samverkan mellan barn- och vuxenvård inom socialtjänstens verksamheter 
 
 
 

Beskrivning av problembild på länsnivå 
 

Aktivitet 1: Vi tror att synen på barn- respektive föräldraperspektiv kan skilja sig mellan verksamheter som arbetar med barn och unga och 
verksamheter som arbetar med vuxna vid föräldrars missbruk. Möjligen finns det negativa föreställningar om varandras syn 
som är intressanta att utforska och erfarenheter att ta tillvara som utgångspunkt vid ett fortsatt utvecklingsarbete. 
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Aktivitet 2: Idag finns barn- och tonårsgrupper för barn med föräldrar i missbruk, föräldrar med psykisk ohälsa samt barn som bevittnat 

våld i alla länets kommuner. I samtliga kommuner går barn och föräldrar från alla tre målgrupperna i gemensamma grupper. 
Önskemål har kommit från brukarrådet för personer med psykisk ohälsa (Hallandsrådet) om egna grupper enbart för föräldrar 
med psykisk ohälsa och deras barn. Här finns naturligtvis även föräldrar med psykisk ohälsa och samtidigt missbruk 
representerade. Det är ett problem att föräldrar med psykisk ohälsa inte känt sig hemma i gruppverksamheterna i länet. 

Aktivitet 3: Vad innebär brukarinflytande för barn och ungdomar? Hur kan den komma till stånd? Vi behöver mer kunskap inom området 
brukarinflytande för barn och unga. 

 
Område Insats Vem/vilka Hur När 

Projektstyrning Styrgrupp för samverkan. Ordförande för taktisk grupp 
Barn, unga och familj samt 
Missbruk och beroende i den 
regionala stödstrukturen 
bildar styrgrupp tillsammans 
med processledare Barn- och 
ungasatsningen, 
processledare Kunskap till 
praktik samt samfinansierad 
tjänst som utvecklare. 

Regelbundna möten för 
projektplanering, 
återrapportering och 
gemensamma beslut. 

Inbokade möten under 2013. 

Förankring till verksamhet Samverkan med berörda 
verksamheter i länet samt 
regelbunden 
återrapportering i taktiska 
grupper, för spridning till 
berörda parter. 

Samfinansierad tjänst som 
utvecklare ansvarar 
tillsammans med 
processledare för planering 
av samverkan och 
förankring. 

Nätverksmöten med berörda 
verksamheter samt enskilda 
möten inom beslutade 
projektområden. 

Medverkan av 

Under 2013. 
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 Brukarmedverkan.  brukarorganisationer.  

Område Insats Vem/vilka Hur När 

Aktiviteter inom 
utvecklingsarbetet 

1.   Utforska synen på 
barn- respektive 
föräldraperspektiv 
inom barn- och 
ungdomsvården 
samt missbruks- och 
beroendevården 
samt synen på hur 
samverkan bäst 
genomförs vid 
föräldrars missbruk. 

Samfinansierad tjänst som 
utvecklare genomför 
gemensamma träffar och 
dokumenterar. 

Tre träffar med två 
representanter från 
utredning barn, öppenvård 
barn (gruppverksamhet för 
barn till föräldrar i missbruk), 
utredning vuxna och 
öppenvård vuxna inom 
missbruks- och 
beroendevården. 

Träff 1: inventeras och 
dokumenteras synen på 
barnperspektiv vid föräldrars 
missbruk. 

 
Träff 2: inventeras och 
dokumenteras synen på 
föräldraperspektiv vid 
föräldrars missbruk. 

Träff 3: inventeras och 
dokumenteras synen på hur 
samverkan bäst genomförs 
inom socialtjänsten kring 
barn och föräldrar vid 

Planering våren 2013 och 
genomförande hösten 2013 
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2. Samverkan med 

Hallandsrådet, 
brukarorganisation- 
er inom området 
psykisk ohälsa, för 
start av barn- och 
föräldragrupper, 
särskilt fokus 
placerade barn. 

 
 

3. Inventering av och 
förslag på former för 
brukarmedverkan 
för barn och unga. 
Särskilt fokus 
placerade barn. 

 
 

Hallandsrådet (brukarråd 
psykisk ohälsa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barn- och 
tonårsverksamheter i länet 

Stöd av samfinansierad 
tjänst som utvecklare 

Pilotkommun: Varberg 
 

Samverkan med Högskolan i 
Halmstad genom 
studentuppsats. 

Brukarrådet (missbruk och 
beroende) 

Stöd av samfinansierad 
tjänst som utvecklare 

föräldrars missbruk. 
 

Bildande av arbetsgrupp. 
 

Utbildning och start av barn- 
och föräldragrupp för 
föräldrar med psykisk ohälsa 
och deras barn. 

 

 
 
 
 
 

Studentuppsats med fokus 
på professionellas syn på hur 
barn och unga kan komma 
till tals. 

 
 
 

Diskussion inom Brukarrådet 
(missbruk och beroende) om 
former för brukarmedverkan 
för barn och unga. 

 
 

Arbetsgrupp våren 
 

Utbildning och start av barn- 
och föräldragrupp hösten 
2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Våren 2013. 

Dokumentation och Samlad rapport av Samfinansierad tjänst som Skriva en kortfattad rapport 
med beskrivning av 

December 2013. 
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uppföljning av arbetet. samverkansarbetet. utvecklare. erfarenheter och mål under 

projekttiden. 
 

Långsiktig struktur för 
Regional utveckling 

Löpande återrapportering 
och diskussion om 
samverkan i taktiska grupper 
i den regionala 
stödstrukturen samt på 
tjänstemannanivå. 

Taktiska grupper i regional 
stödstruktur samt berörda 
tjänstemän. 

Löpande återrapportering 
och diskussion om 
samverkan i taktiska grupper 
i den regionala 
stödstrukturen samt på 
tjänstemannanivå. 

Under 2013. 

 
 

Under 2014 ska inventeringen i Aktivitet 1 ligga till grund för planering av former för samverkan mellan verksamheter inom socialtjänsten vid föräldrars 
missbruk och deras barn. 

Utvärdering ska göras av pilotgrupperna för föräldrar med psykisk ohälsa och deras barn och ev planering av fortsatta grupper ska göras. 

Kunskap om brukarinflytande för barn och unga ska samlas och diskuteras i de taktiska grupperna. 
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SAMMANFATTNING: 
Mål och handlingsplanen 2013-2014 för Taktisk grupp programområde Äldre har arbetats fram av deltagarna i gruppen och godkändes vid 
sammanträde 2013-01-28. Dokumentet är reviderat och Taktisk Grupp behandlar och godkänner mål och handlingsplanen (version 130430) 
2013-04-29. 
Avsnitt 2 i Mål och Handlingsplanen utgör samtidigt handlingsplan för Ledningskraft. Team Halland, med deltagare från taktisk grupp äldre, 
deltar i det nationella förbättringsarbetet, Ledningskraft, finns inom satsningen för de mest sjuka äldre. 
Handlingsplanen utgår från de grundläggande kraven i Överenskommelsen för Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre 2013. 
Arbetet fortsätter under 2013 med de sex områden som finns angivna i bilden ”Äldreblomman”: 

 
1) Preventivt arbetssätt, där arbetet fortsätter med att förebygga fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen. Täckningsgraden ska 

vara 90% av genomförda riskbedömningar och planerade åtgärder i Säbo och korttidsboende. Alla relevanta enheter ska ingå i Senior 
Alert och ROAG och handlingsplan ska utformas. Förebyggande hembesök har testats i Laholm och Halmstad och modellen införs 
under 2013 i övriga kommuner i Halland. Modellen Anna och Lars hälsa för en god och förebyggande vård i Halland är framtagen och 
godkänd av Strategisk grupp. 

2) God Vård i livets slutskede där förbättringsarbetet ska ske utifrån fyra indikatorer som rör a)brytpunktssamtal, b)smärtskattning, 
c)munhälsa och d)ordination av injektionsmedel mot ångest. Regionalt mål är att är att 70% av alla dödsfall ska registreras i 
Palliativregistret. 

3) God vård vid demenssjukdom, BPSD- och SveDem-registreringar ska öka jmf med 2012. Förvaltningsprocess av Svedem 
kvalitetsregister ska påbörjas under 2013.  Annas led utgör styrdokumentet, en väl förankrad modell med regionala riktlinjer för vård och 
omsorg vid demenssjukdom. 

4) God och säker läkemedelsanvändning, det regionala målet är att minska läkemedelskonsumtionen enligt den nationella 
överenskommelsen. Alla säbo ska erbjudas läkemedelsgenomgångar enligt rutin som är framarbetad. Under 2013 ska alla 75 år och 
äldre med minst 5 läkemededel erbjudas läkemedelsgenomgångar. 

5) Rätt vård och omsorgsnivå (undvikbar slutenvård), förbättra resultaten i indikatorerna av undvikbar slutenvård och återinläggningar 
enlig nationella mål. Arbeta fram en gemensam regional modell för rätt vård och omsorg. 

6) Rehabilitering, Regional samverkansmodell för rehabilitering mellan kommuner och Region Halland. Under 2013 kommer en 
testimplementering att ske under ett år och utvärderas. 

 
En ny satsning där också äldre ingår är PRIO-psykiatrin där det finns behov av att stärka kompetens för medarbetare som möter äldre med 
psykisk ohälsa. Boendestöd och anpassade boende är också ett gemensamt utvecklingsområde där det finns en kartläggning från Laholm och 
Falkenberg. SIP (samordnad individuell plan), riktlinjer och rutiner ska arbetas fram för Halland i samverkan med övriga Taktiska grupper. 

 
Brukarmedverkan ska säkerställas inom samtliga målområden och finnas med i uppdragen för utvecklarna och i de lokala aktivitetsplanerna. 
Rubriken Ekonomi kommer taktisk grupp äldre under 2013 att tydliggöra och arbeta fram. I nuläget är det befintlig ekonomi och de 
prestationsbaserade ersättningar som anges i handlingsplanen. 
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Styrande dokument: 

 
Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre överenskommelse 2013,  
Överenskommelse sammanhållen vård och omsorg 2013 

 

Genomförandeplan för Sammanhållen vård och omsorg 2013 
 
Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2013,  
Överenskommelse Evidensbaserad praktik inom socialtjänst 2013 

 

Att ta fram ett vård och omsorgsprogram för de mest sjuka äldre, SoS. SOSFS 2011:9,  
Att fram ett vård och omsorgsprogram för de mest sjuka äldre 

 

Socialstyrelsens nationella strokeriktlinjer 2005, 
 
Modellen Lars Väg för en god och jämlik rehabilitering för äldre i Halland (Testimplementering under 2013). 

Samordnad individuell plan enligt HSL 3f§ och SoL 2 kap. 7§, 

Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda  
Ansvar för personer med demenssjukdom SOSFS 2012:12 

 

Nationell värdegrund för äldreomsorgen SOSFS 2012:3  
Värdegrunden i Socialtjänstens omsorg om äldre 2012:12 

 

Vårdval Halland, modellbeskrivning och förfrågningsunderlag 2013 
 
Annas Led för en trygg och säker demensvård i Halland  
Annas led för en trygg och säker demensvård i Halland 

 

Anna och Lars Hälsa För en god och förebyggande vård i Halland 
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Målbild ur den enskildes perspektiv (SKL mål för äldresatsningen 2011-2014) 
”Jag kan som äldre med behov av omsorg och vård lita på att jag får den goda omsorg och vård jag behöver när jag behöver den och det är lätt 
att få kontakt med den. Om jag har hemtjänst kan jag så långt möjligt välja när och hur stöd och hjälp ges. Jag får stöd att leva ett värdigt liv och 
känna välbefinnande även när jag är i behov av omsorg och vård. Om jag behöver hembesök av läkare eller annan sjukvårdspersonal på grund 
av svårigheter att förflytta mig erbjuds jag detta. Jag kan lita på läkemedelsbehandlingen är korrekt och följs upp regelbundet. Ansvaret för att 
samordna den omsorg och vård jag behöver är tydligt och något jag får hjälp med om jag behöver det. Jag känner mig trygg i att mina behov av 
omsorg och vård blir omhändertaget på ett kompetent och säkert sätt med hög kvalitet och värdigt bemötande. Jag blir alltid tillfrågad, 
informerad och får den kunskap jag behöver om olika vård- och hjälpinsatser och får möjlighet att själv välja. Om jag så önskar är mina 
närstående väl informerade om min situation och om den omsorg och vård jag får samt delaktiga i planeringen. När jag vårdas i livets slutskede 
får jag lindring för smärtor och andra symptom, får vårdas där jag vill dö och behöver inte dö ensam.” 

 
 
Nedan finns en schematisk översikt över hur arbetet inom Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre kopplas från de nationella 
målen till de lokala nämndernas verksamhetsplaner. 

 
Bilden visar förankringsprocessen där det i alla delar handlar om chefernas och ledningens engagemang för att nå målen. Till deras hjälp finns 
det regionala och ibland lokala utvecklingsledare som är ambassadörer vid förankringsarbetet. 

 

 
 

 

85  



 

 

 

86  



 

 
 
 
1.ÖVERENSKOMMELSE EVIDENSBASERAD PRAKTIK 2013 

 
Nationellt mål: Avsikten med de regionala stödstrukturerna är att de ska stötta kommunerna i deras arbete med att åstadkomma en mer evidensbaserad 
praktik, EBP. 

 
Samtliga Taktiska grupper kommer att jobba gemensamt med EBP 

• Regionalt stöd för utveckling av e-hälsa i socialtjänsten 
Utgöra ett utvecklingsstöd för implementering av ny kunskap, exempelvis Nationella riktlinjer och nya metoder 

• Utgöra en arena för lokala och regionala politiska prioriteringar och strategier inom välfärdsområdet. En central målsättning för utvecklingsarbetet ska 
vara att de regionala stödstrukturerna finns kvar och fungerar även på lång sikt. 

• Under 2013 ska arbetet i de regionala stödstrukturerna särskilt fokusera på att utforma en plan för organisation, styrning och finansiering av 
stödstrukturerna som garanterar långsiktighet. Länen skall redovisa denna plan inför utbetalning av medel för 2014. 

 
Viktiga områden för det fortsatta arbetet med att utveckla de regionala stödstrukturerna ska också vara att: 

• Utveckla en tydlig dialog med nationell nivå 
• Förstärka och tydliggöra samverkan med länsstyrelserna i deras uppdrag att stärka kunskapsutvecklingen inom området våld i nära relationer 

Regionalt mål Aktivitet Metod Samv Resultat Tidsplan Uppf Ekonomi 
E-Hälsa 
Förvaltningsorganisation av IT- 
stöd inom Taktisk Grupp Äldre 
ska finnas 

Utifrån beslut i strategisk 
grupp arbeta vidare med 
förvaltningsorganisation 

Undersöka hur många av 
stödsystemen som har 
en 
förvaltningsorganisation 

E- 
hälsa 

Enligt målen  Dec 
2013 

Befintlig 
ekonomi 

Gemensam struktur för att följa 
Öppna jämförelser och hitta 
gemensamma förbättrings- 
område. 

Utveckla en gemensam 
struktur 

Följa förändringar och 
resultat i öppna 
jämförelser 

 Identifierat tre 
gemensamma 
förbättringsområden 
Förslag till 
gemensam struktur 

 Dec 
2013 

Befintlig 
Ekonomi 
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2. ÖVERENSKOMMELSE SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG OM DE MEST SJUKA ÄLDRE, 2013 

 
Grundläggande krav: 
Följande förutsättningar ska vara uppnådda för att landsting och kommuner ska kunna få möjlighet att ta del av medel för 2013: 

1)   Det ska i länet finnas en struktur för ledning och styrning i samverkan. Det ska finnas ett gemensamt politiskt förankrat beslut om handlingsplan för 
förbättringar i vård och omsorg om sjuka äldre för 2013. Den gemensamma handlingsplanen för 2013 ska innehålla en beskrivning av 
förbättringsområden utifrån lokala förutsättningar, konkreta och mätbara mål, planerade aktiviteter och hur resultat och uppföljning ska ske. I 
handlingsplanen ska utvecklarnas roll och mandat anges med utgångspunkt såväl i det nationellt satta uppdraget för utvecklingsledarna som i de 
lokala förutsättningarna. 

2)  Samtliga kommuner och landsting har under 2012 fattat beslut att införa ett ledningssystem för kvalitet enligt Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Under 2013 ska kommuner och landsting dokumentera hur det 
systematiska förbättringsarbetet avseende riskanalys, egenkontroll och avvikelsehantering enligt 5 kap. SOSFS 2011:9 ska bedrivas när det gäller 
vård och omsorg om äldre. 

Regionalt mål Aktivitet Metod Samv Resultat Tidsplan Uppf Ekonomi 
 
Att rutin finns för samordning 
kring beskrivna områden i 
vårdens övergångar för 
a)Riskanalys b)Egenkontroll och 
c)Avvikelsehantering. 

 
Kartläggning av nuläget 
och befintliga rutiner 

 
Utifrån kartläggning ska 
det finnas samordnade 
dokument 

  
Samordnade 
dokument 

 
Klart 
aug 
2013 

  
Befintlig 
Ekonomi 

 
Tydligt uppdrag och roll för 
utvecklarna 

 
Uppdrag formuleras, 
Kontinuerliga 
statusrapporter och 
analyser 

 
Använda statusrapporter 
från utvecklarna 

  
Enligt mål 

 
Klart 
mars 
2013 

  
Befintlig 
ekonomi 

 
Politiskt förankrad handlingsplan 
för Ledningskraft 

 
Utgörs av denna 
handlingsplan i Avsnitt 2 

 
Framtagande av 
handlingsplan 

  
Politiskt 
beslut 

 
Klart 
aug 
2013 

  
Befintlig 
ekonomi 
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2.1 Preventivt arbetssätt- God hälsa, vård och omsorg 
Nationellt mål grundläggande krav/Prestationsersättning: 

• 50 miljoner kronor fördelas till de kommuner, som för minst 90 procent av dem som bor i särskilda boende och korttidsboende för äldre oavsett 
driftsform, genomfört riskbedömningar och planerat förebyggande åtgärder med registrering i Senior Alert. 

 
• 50 miljoner kronor fördelas till de kommuner och landsting vars utförare genomfört riskbedömningar, planerat förebyggande åtgärder och gjort 

uppföljning med registrering i Senior alert. Medlen fördelas med 70 procent till kommuner och 30 procent till landsting. 
 

• 20 miljoner kronor fördelas till de kommuner och landsting vars utförare oavsett driftsform utfört bedömning av munhälsa enligt Revised Oral 
Assessment Guide (ROAG) med registrering i Senior alert. Medlen fördelas med 70 procent till kommuner och 30 procent till landsting. 

Regionalt mål Aktivitet Metod Samv Resultat Tidsplan Uppf Ekonomi 
1) Enligt nationellt mål 90 
procent täckningsgrad av 
genomförda riskbedömningar 
och planerade åtgärder i säbo 
inkl.korttidsboende. 

Varje vårdgivare grupp lämnar 
målvärde per vårdgivare. 
Följsamhet till framtagen modell 
Anna och Lars hälsa 

Ledningskrafts 
statistikmodul samt  
www.senioralert.se 
Spindeldiagram 

 Enligt nationella 
och lokala 
målvärde 

Dec 
2014 

Månads- 
vis 
på mål 
1-3 
via 
spindel 

Mål 1-3 
Lokala 
Prest. 
ers + 
Befintlig 
ekonomi 

2)Alla relevanta enheter hos 
respektive vårdgivare ska ingå i 
Senior Alert 

Varje vårdgivare utformar 
handlingsplan 

Administrativ rapport 
via statistik från 
Senior Alert 

 Följa att målet är 
uppnått 

Dec 
2014 

  

3)Alla vårdgivare ska delta i 
ROAG 

Varje vårdgivare utformar 
handlingsplan 

Statistik från Senior 
Alert 

 Följa att målet är 
uppnått 

Dec 
2014 

  

4)Införa modellen förebyggande 
hembesök i kommunerna 

Fortsatt Implementera fram- 
tagen modell som införts i 
Laholm och Halmstad 

      

 Nationell konferens i Halmstad    9/9-10/9   
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2.2 God vård i livets slutskede 
Nationellt mål grundläggande krav/Prestationsersättning: 

• Täckningsgraden för registrering av dödsfall i Svenska Palliativregistret är att minst 70 procent av dödsfallen bland befolkningen i en kommun. Av 
dem som registrerat minst 70 procent av dödsfallen fördelas 50 miljoner kronor till de kommuner och landsting oavsett driftsform som under 
mätperioden har förbättrat sin vård och omsorg i livets slutskede med i genomsnitt 5 procent på de fyra indikatorerna i resultatspindeln som rör 
brytpunktssamtal, smärtskattning, munhälsa och ordination av injektionsmedel mot ångest. 

• De kommuner och landsting vars utförare under mätperioden har förbättrat indikatorerna med 10 procent eller mer får vara med och dela på 
ytterligare 20 miljoner kr. 

Regionalt mål Aktivitet Metod Samv Resultat Tidsplan Uppf Ekonomi 
 
Nationellt mål täckningsgrad 
70 % 

 
Fortsatt utvecklingsarbete i 
länsövergripande processgrupp 
och i samverkan med 
utvecklare. Bas-utbildningar i 
palliativ vård för ssk. 

 
Via statistikuttag i 
Svenska 
Palliativregistret 

  
Nå målet 

  
Månads- 
vis 
Via 
spindel- 
diagram 

 
Lokala 
prest.ers 

 
Förbättring av de fyra 
indikatorerna med 5% 2013 
och 10% 2014 : 

 
1)Brytpunktssamtal 

 
 
 
 
 
 
1)Utbildning till läkare våren 
2013. Införs hos alla Vård- 
givare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palliativregister och 
spindeldiagram 

  
Nå målet 

 
 
 
 
 
 
 
 
Statistik rapport 
till Taktisk grupp 
och till 
processgrupp 

 
Delmål 
5% 
2013 
2014 

 
Månads- 
vis 

 
Befintlig 
ekonomi 

 
2)Smärtskattning 

 
2)Införs hos aktuella vårdgivare 

 
3)Munhälsa 

 
3))Enligt ROAG 
munhälsobedömning 

 
4)Ångestdämpande medel 

 
4)SSK i resp organisation 
ansvarar 
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2.3 God vård vid demenssjukdom 
 
Nationellt mål: Nationellt Grundläggande krav/Prestationsersättning 

• 25 miljoner kronor fördelas till landsting i relation till antalet personer som nyinsjuknat i demenssjukdom, erhållit utredning med registrering i SveDem 
och fått diagnos i primärvården (vårdcentralerna), oavsett driftsform och 25 miljoner kronor fördelas till landsting för uppföljning av SveDem i 
primärvården. 

• 50 miljoner kronor fördelas till de kommuner, vars utförare oavsett driftsform inför ett standardiserat arbetssätt vid BPSD-symptom och registrerar i 
BPSD-registret. Prestationsersättningen utbetalas till kommunerna i relation till antalet utförda registreringar i BPSD-registret 

Regionalt mål Aktivitet Metod Samv Resultat Tidsplan Uppf Ekonomi 
 
1)BPSD-registreringar ska öka 
2013 utifrån lokala mål i 
kommunerna, jmf med 2012 

 
Följsamhet till modell Annas 
led för en trygg och säker 
demensvård och samverkan 
kring BPSD-register. 

 
Antal registreringar i 
BPSD enligt lokala mål 
och spindeldiagram 

  
Enligt 
lokala 
mål 

  
Månadsvis 
via spindel- 
diagram 

 
Mål 1-3 
Prest.ers 

 
2)SveDem registreringar och 
uppföljningar ska öka under 2013 
utifrån lokala mål i regionen, jmf 
2012 

 
Följsamhet till beslutad modell 
Annas led. Registrera och följa 
upp 

 
Antal registreringar i 
SveDem och 
spindeldiagram 

  
Enligt 
lokala 
mål 

  
Månadsvis 
via spindel- 
diagram 

 
Befintlig 
ekonomi 

 
3)Förvaltningsprocess av SveDem 
kvalitetsregister ska påbörjas under 
2013 

 
Struktur och former för 
förvaltning av SveDem register 

 
Se till att det finns en 
fungerande organisation 

     

 
4)Arbeta med ”Tidiga Tecken” 

 
Samordnas med området 
Funktionshinder 

  
Funktion 
shinder 

  
Dec 
2013 
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2.4 God och säker läkemedelsanvändning 
 
Nationellt mål grundläggande krav/Prestationsersättning: 

• En förutsättning för att få del av medlen är att landstinget har tecknat ett samarbetsavtal med Center för e-hälsa i Samverkan CeHiS avseende 
införandet av den nationella ordinationsdatabasen (NOD). Samarbetsavtalet ska innehålla en plan för genomförande som beskriver tid- och 
finansieringsplan för själva integreringen av journalsystemen med NOD. 

 
• 100 miljoner kronor fördelas till de län som förbättrar indikatorn Olämpliga läkemedel för dem som är 75 år och äldre, 100 miljoner kronor till de län 

som förbättrar indikatorn läkemedel mot psykos för dem som är 65 och äldre och har dosdispensering och 100 miljoner kronor till de län som 
förbättrar användningen av antiinflammatoriska läkemedel för dem som är 75 år och äldre med en statistisk säkerställd minskning fram till den 31 
augusti 2013. Förbättringen definieras i genomförandeplanen som tas fram i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting och 
Socialdepartementet. 70 procent av medlen för ett län som uppnått uppsatta mål för läkemedelsindikatorerna utbetalas till kommunerna och 30 
procent till landstinget i länet. 

Regionalt mål Aktivitet Metod Samv Resultat Tids- 
plan 

Uppf Ekonomi 

Minska läkemedelskonsumtion 
enligt nationell 
överenskommelse 

Avtal med CeHis formuleras 
av E-Hälsa 

Följa minskning av 
läkemedelsförskrivningar av 
olämpliga läkemedel via 
läkemedelsregistret 

E- 
hälsa 

Avtal finns 
Minskning av 
läkemedel enligt 
nationella mål 

 Spindel- 
diagram 
Kvartals- 
vis 

Prest.ers 

Alla på särskilt boende (säbo) 
ska erbjudas 
läkemedelsgenomgångar 

Fortsatt arbete och utbildning 
med 
läkemedelsgenomgångar på 
säbo. 

Lokal rapportering till Taktisk 
grupp äldre. 

 Enligt mål  Spindel- 
diagr 
Kvartals- 
vis 

Bef 
budget 

Alla 75 år och äldre med minst 
5 läkemedel ska erbjudas 
läkemedelsgenomgångar 

Information, utbildning och 
erbjudande av 
läkemedelsgenomgångar till 
alla 75 år och äldre med 
minst 5 läkemedel. 

Äldreapotekare rapporterar 
till taktisk grupp äldre 

 Enligt mål  Månads- 
vis 

Bef 
budget 
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2.5 Rätt vård och omsorgsnivå (undvikbar slutenvård) 
Grundläggande    krav/Prestationsersättning: 

• För att få del av medlen ska landstingens inrapportering av data ske månadsvis med början av februari 2013. Rapportering ska finnas i SKL:s databas 
senast den 20:e månaden efter den månad som mätperioden avser. 

• 125 miljoner kronor fördelas till de län som kan påvisa en statistiskt säkerställd förbättring av indikatorn undvikbar slutenvård fram till den 31 augusti 
2013. Förbättringen definieras i genomförandeplanen som tas fram i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting och Socialdepartementet. 

• 200 miljoner kronor fördelas till de län som påvisar en statistiskt säkerställd förbättring av indikatorn Återinläggningar inom 30 dagar fram till den 31 
augusti 2013. Förbättringen definieras i genomförandeplanen som tas fram i samarbete mellan Sveriges kommuner, Landsting och 
Socialdepartementet. Indikatorerna mäts länsvis. 70 procent av medlen för ett län som uppnått uppsatta mål för nämnda indikatorer utbetalas till 
kommunerna och 30 procent till landsting. 

• 2 miljoner kronor ges till varje län för att utveckla ett lokalt gemensamt analysarbete. 
Regionalt mål Aktivitet Metod Samv Resultat Tidsplan Uppf Ekonomi 
Förbättra resultaten i 
indikatorerna av undvikbar 
slutenvård och återinläggningar 
enligt nationella mål 

Månatlig inrapportering Utdata från Regionens 
datasystem 

 Enligt 
Nationella 
mål 

 Månads- 
vis  
genom ut- 
dataportal 
och spindel 

Presta- 
tionsers- 
ättning 

 
Befintlig 
ekonomi 

Gemensam modell för rätt vård 
och omsorgsnivå 

Genomföra ett lokalt 
analysarbete med Health 
Navigator i samverkan med 
övrig Hälso och sjukvård 

 
Webbkollen på sjukhus och 
hemma 

 
Ta fram en modell utifrån 
resultatet av analysarbete och 
pågående åtgärder 

Utdata från 
kommundata, 
inrapportering av 
indikatorerna och från 
webb-kollen 

 Förslag på 
modell 

  2 miljoner 
för 
analysarb. 
2013 och 
medel 
enligt 
beslutad 
budgetplan 
2012 
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2.6 Rehabilitering 
 
Regionalt mål 
Det finns inget Nationellt mål inom Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Region Halland och Hallands kommuner har valt att 
arbeta med detta område med målet att få en likvärdig rehabilitering i hela vårdkedjan som också anpassas till strokerehabilitering i Halland. 
Styrdokument är de Nationella Strokeriktlinjerna. 

Regionalt mål Aktivitet Metod Samv Resultat Tidsplan Uppf Ekonomi 
 
Regional samverkansmodell för 
rehabilitering mellan kommuner 
och Region Halland. 

 
Fullfölja uppdraget inklusive 
tilläggsuppdraget till Lars väg 

 
Kompetenshöjning genom 
Strokecertfiering och Uppdrags- 
utbildning, Lunds Universitet 

   
Konsekvensanalys 
färdigställs och 
beslutas 

 
Klart 
under 
2013 

  
Bef.ram 

 
Modellen implementerad 

 
Testimplementering 

 
 
 
Implementering efter beslut i 
strategisk grupp. 
Implementeringsplan skrivs. 

 
Testa 
modellen mäta 
enligt 
Riksstroke 

  
Utvärdering 

 
 
 
Modellen 
implementerad 

 
Start 1/5 
Under 
1år 

 
Dec 
2014 

  
Lokala 
prestatio 
nsers. 
Stimulan 
smedel 
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3. PRIO PSYKISK OHÄLSA 2012-2016 
Nationellt delmål: 
1)Öka kompetensen och kunskapen om personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik och dess konsekvenser samt om betydelsen att 
behandla somatisk sjukdom hos personer tillhörande målgruppen. 
vård inom den psykiatriska heldygnsvården 
2)Öka sysselsättningsgraden för personer med psykisk funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 
3) Ett mer varierat utbud av verksamheter med meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 
4) Bidra till samverkan och samordning mellan huvudmännen vid insatser riktade till personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik 

Regionalt mål Aktivitet Metod Samv Resultat Tidsplan Uppf Ekonomi 
 
Förstärka kompetens hos 
medarbetare som möter 
personer med psykisk ohälsa 

 
Utbildningssatsning för 
medarbetare med fokus på 
förebyggande insatser 

 
Taktisk grupp äldre ska 
beskriva förslag till innehåll 
och till vilka målgrupper 

 
Funktions 
-hinder 
och 
Psykiatri 

    

 
Personer med psykiska 
funktionshinder ska erbjudas 
boendestöd och boende som 
är anpassat efter personens 
behov 

 
Utveckling av boendestöd 
och olika former av 
boendealternativ anpassat till 
målgruppen 

 
Behov diskuteras utifrån 
kartläggning om ökat stöd till 
äldre med psykisk ohälsa 
Laholm/ Falkenberg 

 
Psykiatri 

    

 
Alla personer som har behov 
av insatser från kommun och 
region har rätt till en 
Samordnad individuell plan 
(SIP) 

 
Utbildning hur man arbetar 
med SIP-planer 
Följa kartläggning om SIP 

 
Utbildning gemensamt med 
övriga taktiska grupper 

 
Alla 
taktiska 
grupper 

 
Gemen- 
samma 
riktlinjer 
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4. SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN - SIP 

 
Regionalt mål Aktivitet Metod Samv Resultat Tidsplan Uppf Ekonom 

i 
 
Samordnad individuell plan (SIP) 
ska finnas och samordnas med 
övriga planer 

Kartläggning av SIP pågår i 
samtliga Taktiska grupper och 
utifrån kartläggning ska ett 
förslag arbetas fram för en 
gemensam regional SIP 

Kartläggning Alla Förslag på 
samordning 

Kartlägg. 
klar under 
feb 2013 

 Befintlig 
budget 

 
Arbeta fram Riktlinjer och rutiner 
för SIP i Halland 

 
Utbildning 
gemensamt med 
Övriga taktiska 
grupper 

 
Alla 

 
Gemensamma 
riktlinjer för SIP i 
Halland 

 
Dec 2013 

  

 
Utvecklare Ing-Marie Norin är 
utsedd representant för taktisk 
grupp äldre 
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5.NÄTVERK INOM TAKTISK GRUPP ÄLDRE 
Regionalt mål Aktivitet Metod Samv Resultat Tidsplan Uppf Ekonomi 

 
Inventera befintliga nätverk och se 
över uppdrag och funktion. Vid 
behov avsluta nätverk. 

 
 
 
 
 
 
Behov och start av nya nätverk ska 
lyftas till strategisk nivå för beslut 

 
Under året kommer det att 
ske arbete med att inventera 
och tydliggöra nätverkens 
uppdrag och dess koppling 
till Taktisk grupp. 

 
Fråga till alla grupper 
om deras uppdrag är 
tillräckligt tydliga 

 
Funktions- 
hinder 

 
Att det finns 
nätverk som 
är kopplade 
till taktiska 
gruppen 
äldre utifrån 
behov 

 
Dec 
2013 

 Befintliga 
medel 

 
Följande nätverk är identifierade inom Taktisk grupp äldre: 

 
Biståndshandläggare två nätverk 
Avgiftshandläggare 
Utvecklingsgrupp för chefer till handläggare inom SoL och LSS 
Regionala demensnätverk 
Kontaktpersoner inom demensvården 
Frivilligsamordnare 
Anhörigkonsulenter 
Enhetschefer inom HSL 
MASar 
SVP (samordnad vårdplanering) 
Paramedicin 
Systemansvariga Meddix 
Fallpreventionsgrupp 
Arbetsgrupp ”Kultur för Äldre”- intresse att även starta nätverk inom ”Kultur för äldre” 
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6. ANHÖRIGSTÖD 

 
Mål och aktiviteter Region Halland 

Regionalt mål Aktivitet Metod Samv Resultat Tidsplan Uppf Ekonomi 
Att anhöriga som är i behov av stöd 
ska få det. 

 
Information om Anhörigstöd ska 
vara informativt och lättillgängligt 

Utifrån kartläggning av 
anhörigstödet inom 
socialtjänsten har taktisk grupp 
beslutat 19/11: 

 
a) Gemensam Regional Webb- 
information om anhörigstödet i 
Halland och med länkning till 
respektive kommun. 

 

 
b) Taktisk grupp ställer sig 
bakom att 
informationsspridningen av 
anhörigstöd utvecklas och 
förbättras. 

 

 
c) Taktisk grupp äldre ställer sig 
bakom 
kompetensutvecklingsbehov 
men här bör en samordning och 
prioritering ske gemensamt med 
övriga Taktiska grupper 

Kartläggning Alla Enligt 
mål 

Kartlägg- 
ning klar 
dec 2012 

 
 
 
 
 
 
Övrigt 
klart 
2013 

 Befintliga 
medel 
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7. KOMMUNALA MÅL OCH HANDLINGSPLANER 

 

Regionalt mål Aktivitet Metod Samv Resultat Tidsplan Uppf Ekonomi 
7.1 Vård och omsorgscollege 

 
7.2 Omvårdnadslyftet 

 
7.3 Värdighetsgaranti, 
Värdegrund 

 
7.4 Parbogaranti 

 
7.5 Bemanning i äldreboende 

 
7.6 Kultur för livet 

Taktisk Grupp Äldre samordnar 
vid behov områden 7.1 – 7.6 
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8. KOMPETENSUTVECKLING/UTBILDNING/KONFERENSER 

 
Regionalt mål Aktivitet Metod Samv Resultat Tidsplan Uppf Ekonomi 
Gemensam kompetens och 
utveckling inom prioriterade 
områden 

Förebyggande hembesök 
Nationell konferens hösten 2013 

 
Äldreomsorgskonferens med 
Goda Exempel, 2013 

 
Kultur i vården årlig konferens 

 
Processledarutbildning Äldres 
behov i centrum, SoS 

 
Gemensam Föreläsning SOSFS 
2012:12 Ansvaret för personer 
med demenssjukdom och 
bemanning på särskilt boende 

 
Våld i nära relationer aktiviteter i 
samverkan med Funktionhinder 

 
Utbildning i riskområden Senior 
Alert Arrangeras av Hallands 
sjukhus 

 
E-Hälsa 

     Samtliga 
aktiviteter 
Självfinans- 
ieras alt 
befintlig 
ekonomi 
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9. SÄRSKILDA OMRÅDEN ATT BEAKTA UNDER 2013 

 
Regionalt mål Aktivitet Metod Samv Resultat Tidsplan Uppf Ekonomi 
Samordning av web och intranet Kommunikatör bildar nätverk 

med uppdrag att sprida 
information på likvärdigt sätt 

Gemensam 
information 
kontrolleras 

Alla Tydlig och informativ 
information 

Dec 
2013 

Fortlöpan 
de 

Befintlig 
ekonomi 

Samordnad hemsjukvård Bilda TRIADer ute i 
verksamheten där alla tre 
organisationerna ingår 
(Vårdval, Kommun, Sjukhus) 

  En sammanhållen 
vård och omsorg 

   

Standardiserade begrepp inom 
SoL och HSL 

 
Dokumentation 

 
Rätt till fast vårdkontakt 

 
 
 
E-Hälsa, NPÖ 

 
 
 
 
 
 
Utvecklas inom projektet Rätt 
vård och omsorgsnivå 
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2013-05-06 

DNR: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mål och handlingsplan 2013 
Barn och unga - satsningen och 

  Ett steg i riktningen att uppfylla Regeringens PRIO plan 2016   
Programområde barn, unga och familj 

 
 
 
 

Planen är framtagen och godkänd av Taktisk Grupp barn- unga och familj. Dokumentet är en konkretisering av den länsgemensamma 
utvecklingsplanen för 2013. 

Bilaga 4 
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Barn och unga -satsningen 

Barn och unga i samhällsvård 
 
Utvecklingsarbetet kring barn och unga fortsätter under 2013. Huvudsakligt fokus ligger på systematisk uppföljning av placerade barn utifrån 
BBIC, med möjligheter att utvidga detta arbete till övriga delar av den sociala barn- och ungdomsvården. I arbetet ingår även att ta fram 
systematiserad kunskap om barn som brukare och att stödja lokalt utvecklingsarbete. Utöver detta inbegriper arbetet bland annat att stödja 
användningen av Socialstyrelsens kunskapsstöd Trygg och säker vård. 

 
Utgångspunkter 

 
• Bästa tillgängliga kunskap 
• Samordnade långsiktiga insatser 
• Samordning SKL/staten utifrån gemensamma prioriteringar på nationell och lokal grund 

 

 
Särskild inriktning BOU satsningen 

 
• Systematisk uppföljning utifrån BBIC och systematiserad kunskap om barn som brukare 
• Stödja lokal utvecklingsarbete tex när det gäller placerade barns skolgång och hälsa. 
• Sprida och stödja implementeringen av SoS nationella kunskaps stöd kring placerade barn i syfte att öka tryggheten och säkerheten i 

samhällsvården 
 
Nationell samordning 

• SoS har uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som ska bidra till att det i kommunerna utvecklas rutiner, strukturer samt 
ändamålsenliga verktyg 

• Utvecklingsledarna ska under 2013 förbereda och inleda ett utvecklingsarbete kring systematisk uppföljning som omfattar hela den 
sociala barn och ungdomsvården. 

• samt stödja tillämpningen av den handbok som SoS ska få i uppdrag att uppdatera under 2013 (barn och unga o socialtjänsten) 
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Prio Psykisk ohälsa – Stöd och riktade insatser inom området psykisk ohälsa 
 
Den nationella handlingsplan som är styrande för arbetet är beslutad av Regeringen och kallas PRIO psykisk ohälsa. Planen gäller från 2012 till 
2016 och beslutades våren 2012. Syftet är att förebygga psykisk ohälsa och förbättra vård och omsorg. 

 
Parallellt med regeringens plan har Sveriges kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en handlingsplan inom psykiatriområdet för samma 
tidsperiod. I båda handlingsplanerna prioriteras barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk 
problematik. SKL:s plan har också ett förebyggande perspektiv där man lyfter in skolans elevhälsa som en viktig part runt barn och unga. 
Samverkan är något som lyfts upp i båda handlingsplanerna som en förutsättning för ett lyckat resultat. 

 

 
Regeringen och SKL kommer årligen att teckna överenskommelser om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa. Dessa 
överenskommelser tydliggör prioriterade områden, statsbidragets storlek och de villkor/ prestationer som krävs för att kommuner och landsting/ 
regioner ska komma i åtnjutande av statsmedlen. 

 

 
 
 
Centrala dokument 

 
• PRIO psykisk ohälsa – regeringens plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 -2016. 
• Psykisk hälsa – SKL:s långsiktiga handlingsplan 2012 – 2016. 
• Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012, 2013 – överenskommelse mellan staten och SKL. 

 
 
Långsiktighet 

 
 

• PRIO - planen gäller till 2016. 
• Följs upp och utvärderas av en ny statlig myndighet – Vårdanalys – slutrapport 2017. 
• Överenskommelsen med SKL gäller 2012, 2013 men medel finns avsatta till 2014. 
• Prestationsbaserad ersättning – vissa krav måste vara uppfyllda för att huvudmännen ska få del av statsbidraget. 
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• Kraven på prestationer kommer successivt att öka och avse konkreta effekter för brukarna. 

 
Övergripande mål 2012 – 2016 

 
 En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet 
 Tillgång till arbete och anpassad sysselsättning 
 Möjlighet till delaktighet och inflytande 

 
 
Prioriteringar – målgrupper och områden 

 
Målgrupper 

• Barn och unga (0-25 år) 
• Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik 

 
Prioriterade områden: 

• Kunskapsstöd, kompetensutveckling och kvalitetsarbete 
• Bemötande, delaktighet och inflytande 

 
 
Specifika mål för barn och unga 

 
• Utveckla och tillgängliggöra verksamheterna i första linjen och i den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. 
• Utveckla kunskap och metoder för att identifiera riskgrupper samt metoder för att rikta särskilda förebyggande insatser till barn och unga. 
• Minska förekomsten av självskadande beteende, självmordsförsök och självmord hos barn och unga. 
• Bidra till samverkan och samordning mellan huvudmännen 
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Övriga delmål 

 
Kunskapsstöd och kompetens 

 
• Bidra till att vården och omsorgen i ökad utsträckning bygger på bästa tillgängliga kunskap. 
• Förstärka kompetensen bland personal som möter personer med psykisk ohälsa. 
• Skapa förutsättningar för att vårdens och omsorgens resultat följs upp på ett öppet och jämförbart sätt. 

 
Bemötande, delaktighet och inflytande 

• Öka patient- och brukarinflytande inom vården och omsorgen. 
• Utveckla stödet till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. 
• Bidra till att minska stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa. 

 
 
Utifrån regeringens PRIO - satsning har den taktiska gruppen inom programområde barn- unga och familj utarbetat en långsiktig 
utvecklingsplan som nu kompletteras med en detaljerad mål- och handlingsplan. Satsningar föreslås ske på fyra nivåer. Dessutom har indelning 
skett i planerade och pågående satsningar. Detta då ett antal pågående satsningar inom BoU-området har direkt koppling till PRIO-området: 

 
 
 

1. Satsningar som är gemensamma för kommun och region 
 

2. Satsningar som enbart berör en eller flera kommuner 
 

3. Satsningar som enbart berör regionen/psykiatrin 
 

4. Länsgemensam kompetensutveckling 
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1a. Gemensam utveckling kommunerna och regionen barn och unga - satsningen 
 
Regionalt mål Aktivitet Metod Samverkan Tidplan Uppföljning Ekonomi 
Alla barn som placeras 
ska ha rätt till en jämlik 
hälsa 

Hälsoundersökningar av barn 
och unga som placeras 

Klargöra ansvar och 
tydliggöra vad som 
ska ingå i en 
hälsoundersökning 
samt skilja ut de 
olika behoven 

Kommunerna, BBIC 
samordnaren, 
Överläkarna vid BHV, 
Barnklinken och NSV 

Klart 
underlag juni 
2013. 
Redovisning i 
taktisk grupp 
sept. 2013 

I samband med 
årsredovisning 

Inom ram 

Genom samverkan och 
klargörande av 
lagstiftning, roller och 
sammanhang ska 
utsatta barn ges bättre 
vård och omsorg 

1. Utveckling av nuvarande 
regionala handbok ”vid 
sexuella övergrepp och 
barnmisshandel” till att 
omfatta ett fler perspektiv 
tex vid oro för barns 
utveckling sårbara grupper. 
”Vad göra vid oro för barn” 

 
2. Implementering 

1. Processinriktat 
arbete med 
sakkunniga från 
samtliga 
huvudmän. 

 
2. Ingrid och Gerd 
informerar 
(barnomsorg, 
tandhälsovård, 
barn/ 
elevhälsovård) 

1. Samtliga huvudmän 
deltar. 

1. Klar hösten 
2013 

 
2. Höst 2013 
vår 2014 

1. Revidering 
2015 

Arbetsmöten samt layout, 
tryck och implementering ca 
50 000 kr förutsatt att 
150 000 kr finansieras via 
EBP-medel 

Det ska finnas ett 
gemensamt regionalt 
underlag avseende 
barn, 0-18 år, som ska 
användas för analys av 
behov samt ligga till 
grund för beslut om 
regionala satsningar. 
Detta beskrivs mer 
utförligt i rapporten 
”Att leda en 
evidensbaserad 
praktik” 

Verksamheternas 
utvecklingsarbeten, 
brukarundersökningar lyfts i 
taktisk grupp 

 
Regional behovskartläggning 
utifrån underlaget som 
innebär att det behövs ett 
antal länskartor tex andel 
barnvårdsanmälningar, antal 
samordnade individuella 
planer, andel barn med 
karies… 

Tas fram i 
samarbete med 
FOUU 

Verksamheterna på 
taktisk nivå barn unga 
och familj samt 
tandhälsovården 

Påbörjas 
2014 

 Kostnader för samordning, 
Statistiker/IT/socialtjänst 
och webbsystem, ca 
1,5 milj. Kronor 
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Samverkan mellan 
missbruksvården och 
barn och 
ungdomsvården ska 
stärkas 

Föräldrasatsning. Stöd till 
barngruppsverksamhet 

Process och 
verksamhetsstöd 
från Regional 
samverkan 

Samtliga huvudmän 2013 - 2014  Finansierat inom Kunskap 
till praktik 

Det ska finnas en 
regional handbok – 
Våld i nära relation - 
avseende vuxna 

Särskild arbetsgrupp med 
representanter från 
huvudmän 

 Samtliga huvudmän   Finansiering inom ramen för 
EBP samt kvarvarande 
medel från kartläggning VIR. 

Kartläggning VIR ska 
följas upp vad avser 
förbättringsområden 

Referensgrupp VIR ansvarar Metod tas fram av 
referensgruppen 

Samtliga huvudmän Våren 2015  Lst finansierar 

Barn och unga 
placerade i familjehem 
ska erbjudas 
kvalificerat stöd för att 
möjliggöra goda 
resultat i skolan 

Skolsatsning i ett pilotprojekt 
med två kommuner och 
totalt 17 barn 

Formativ 
utvärdering 

Taktisk nivå barn, unga 
och familj samt skolan i 
de utvalda 
kommunerna 

Redovisas 
maj 2013 

2014/15 Finansieras inom ramen för 
BOU – satsningen. Kostnad 
45 000 för uppföljning 
2014/15 

Utbildningen av 
familjehem ska 
samordnas regionalt 

Utbildare utbildas hösten 
2013 parallellt med att 
familjehemsutbildningar 
startas upp 

Enligt 
Socialstyrelsens 
handledning ”trygg 
och säker vård” 

Kommunerna i regionen Uppstart 
2013 
därefter 
fortlöpande 

Årligen genom 
årsredovisning 
samt verksam- 
hetsplanering 

-Inom BoU - satsningen 
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1b. Gemensam utveckling kommunerna och regionen PRIO - satsningen 
Nationellt delmål PRIO: Barn och unga 

Regionalt mål Aktivitet Metod Samverkan Tidplan Uppföljning Ekonomi 
Satsningarna inom PRIO BoU – 
området ska samordnas och få 
ett regionalt stöd 

Regional processledare 
inom PRIO-området. 50 
% av heltid 

 Samtliga huvudmän Fortlöpande 
under hela 
PRIO – 
satsningen 
fr.o.m.. 
hösten 2013 

Halvårsrapporter 
till strategisk 
grupp 

400 000 kr 
inklusive sociala 
kostnader med 
mera 

Samverkan mellan 
kommunerna och regionen ska 
fungera utifrån de 
samverkansöverenskommelser 
som träffats i länet 

Uppföljning av 
samverkansavtalet 

 
Obs! 
Brukarorganisationer 
(brukare)ska ha haft 
möjlighet att lämna 
synpunkter 

Taktisk grupp ansvarar 
för att tidigare utredning 
behöver kompletteras, se 
processledare PRIO 

Samma krav gäller taktisk 
grupp inom 
psykiatriområdet 

Snarast Prestationskrav 
PRIO: 
Dokumenterad 
uppföljning ska 
redovisas. 
Uppföljning 
hösten 2013. 

Inköp av konsult 
gemensamt med 
Psykiatriområdet. 
Totalt 180 000 kr 
varav 50 000 
inom BoU- 
området 
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Vård och stöd ska ges på lika 
villkor i hela länet. 

Regional handlingsplan 
hur samverkan behöver 
utvecklas 

 
Obs! 
Brukarorganisationer 
(brukare)ska ha haft 
möjlighet att lämna 
synpunkter 

Handlingsplanen läggs 
utifrån vad som kommer 
fram ur kompletteringen 
och kompletteras med 
pågående utvecklings- 
arbete avseende 
hälsoundersökningar. 

Samtliga huvudmän Snarast Prestationskrav 
PRIO: 
Handlingsplan 
ska redovisas. 
Uppföljning 
hösten 2013 

Regional 
processledare 
ansvarar utifrån 
det som 
framkommit vid 
uppföljning av 
samverkansavtal 

Alla barn och ungdomar som 
har behov av insatser från 
kommunerna och regionen 
samtidigt ska ha rätt till en 
samordnad individuell plan - 
SIP 

Utveckling av arbetet 
med SIP planer i länet 

Uppföljning verkställd 
2013-05-06, samtliga 
huvudmän bedriver aktivt 
arbete för att klara 
kraven 

 
1. Varje huvudman 
rapporterar utifrån 
nationell mall. 

 
2. Utvärdering av 
Kungsbackas arbete med 
”en dörr in”. 

SIP gäller alla 
verksamheter. 

 
1. Lasse Johansson RS 
gör en utredning hur 
arbetet med SIP fungerar 
i länet. Klart maj 2013. 

 
Obs! Rapport 
”Mångbesökare”, 2013, 
har också klarlagt 
användandet (bristen 
på) SIP vad gäller 
personer med 
samsjuklighet. 

Oktober 
2013 

Prestationskrav 
PRIO: 
Kommunerna 
och BUP ska 
redovisa hur 
många planer 
man gjort och 
hur många man 
borde ha gjort 
Uppföljning 
hösten 2013 

1. Inom ram 
 

2. Finansiering 
via PRIO, 280 000 
kr. Processledare 
medverkar i 
spridning av 
resultat. 

Det ska finnas lättillgänglig 
information om psykisk ohälsa 
på kommunernas och regionens 
hemsida där barn och unga och 
deras familjer kan få 
information, hjälp och stöd. 
Observera möjligheten till 
förhandskoll från SKLs sida 
31/7! 

Varje huvudman har 
ansvar för respektive 
hemsidor samt 
koppling till nationell 
länk (SKL). 

 
Stöd i form av nationell 
mall 

Uppföljning verkställd 
2013-05-06, samtliga 
huvudmän bedriver aktivt 
arbete för att klara 
kraven 

 
Uppföljning åter i 
september, taktisk grupp. 
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Funktionshinderområdet, 
lättläst material ett 
måste! 

Oktober 
2013 

Grundkrav PRIO: 
Uppföljning 
oktober 2013 

Framför allt 
lokala kostnader 
inom PRIO 
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Verksamheterna ska ha ett väl 
utvecklat brukarinflytande 

Intresse för utveckling 
av detta område finns 
från: 
1) Halmstads kommun: 
SRS (Påbörjat) 

 
2) Kungsbacka kommun 
inom 
familjehemsområdet 
den s.k. 
Karlstadsmodellen 
(Påbörjat) 

1) Ett utvärderingsinstru- 
ment där klienter skattar 
utvecklingen över tid 
med skalor benämnda 
ORS/SRS. fokuserar på 
förbättringar i 
förhållanden som nära 
relationer, välbefinnande 
m.m. 
2) Intervjuer med 
placerade barn 

Gäller alla taktiska 
grupper 

2014 – 2016 
 
 

Planeringsfas 
hösten 2013 

  
PRIO – medel, 
inte prissatt. 

 
Stöd och 
samordning via 
regional 
processledare 

Alla barn ska gå i skolan 
 

Första linjen - satsning 

Intresse för utveckling 
av detta område finns 
från: 
1) Falkenbergs 
kommun 
2) Halmstads kommun 
(Utveckling av 
skolsatsning till barn 
som inte är placerade 
men som är i behov av 
särskilt stöd) 
3) Varbergs kommun 
(Påbörjat i form av 
mobila team, koppling 
till psynk) 
4) Laholms kommun 
(Satsning mot 
skolfrånvaro) 

 
 

Huvudmännen 
konkretiserar i form av 
projektplaner 

Motverka skolk, samt 
hemmasittande. 

Funktionshinder + Barn 
och unga 

2014 – 2016 
 
 
 
 

Planeringsfas 
hösten 2013 

 PRIO – endast 
Laholms satsning 
är prissatt 

 
Stöd och 
samordning via 
regional 
processledare 

 
 
 
 
 
 

4) 50 % tjänst, 
350 000 kr 
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Barn och unga ska inte hamna 
”mellan stolarna.” 

 
Samordning och samverkan 
mellan socialtjänst, 
funktionshinder, skola, 
BVC/BUP/mödravård 

 
Första linjen - satsning 

Intresse för utveckling 
av detta område finns 
från: 
1) Hylte kommun 
2) Halmstad kommun 
3) BUP 
4) Varberg 
Ta fram och pröva 
konkreta former för att 
undvika att barn och 
unga i särskilt utsatta 
situationer hamnar 
mellan stolarna. 

Inventering, samordning 
och utveckling av 
effektiva insatser och 
metoder som passar 
inom respektive kommun 
och mellan 
huvudmännen 

Funktionhinder + Barn 
och unga 

2014-2016 
 
 

Planeringsfas 
hösten 2013 

 PRIO – medel. 
Endast Hylte 
prissatt, kostnad 
800 000 kr 

 
Stöd och 
samordning via 
regional 
processledare 

Barn med särskilda behov ska 
upptäckas tidigt och få snabb 
och rätt hjälp 

 
Första linjen - satsning 

Barnhälsovården i 
samverkan med 
socialtjänst, BUP, 
Socialtjänst 

Införande av 
screeningmetodik, bland 
annat vad gäller autism 

Funktionshinder + Barn 
och unga 

2014 – 2016 
 
 

Planeringsfas 
hösten 2013 

 Inte prissatt 
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2a. Utvecklingsområden som bara berör kommunerna – barn och unga -satsningen 
Regionalt mål Aktivitet Metod Samverkan Tidplan Uppföljning Ekonomi 
Det ska finnas ett 
Regionalt stöd vid 
rekrytering av 
familjehem 

Taktisk grupp tar fram formerna. 
Eventuell arbetsgrupp 

Utvecklare bistår i arbetet  2013 -2014 Halvårsrapport Inom ram 

Vården för barn och unga 
i familjehem och HVB ska 
vara trygg och säker 

 
(Nationellt mål) 

Spridning av handbok barn o unga 
i familjehem och HVB 

Utvecklare ansvarar  2013 Halvårsrapport Inom ram 

Spridning av vägledning – 
placerade barns skolgång och 
hälsa. 

Utvecklare ansvarar  2013 Halvårsrapport Inom ram 

Spridning av BRAFAM – 
bedömningsinstrument inför 
rekrytering 

Utvecklare ansvarar  2013 Halvårsrapport Inom ram 

Samordna/utveckla länsstruktur 
för utbildning av familjehem 

Utvecklare ansvarar  2013 Halvårsrapport Inom ram 

Stöd i implementeringen av 
rekryteringsunderlag som tas fram 
nationellet och sprids under 
hösten 2013 

 
Utbildning till familjehem 

Ännu inte klart 
 
 
 
 
 

Deltagande i nationell 
utbildning samt organisation av 
regional utbildningssamverkan 

Kommunerna 
 
 
 
 
 

Kommunerna 

Påbörjas 
hösten 
2013 

Halvårsrapport Inom ram 

Barn och 
ungdomsvården ska 
följas upp systematiskt 

Nationellt arbete kring 
framtagande av variabler för 
systematisk uppföljning 

 
Nationellt arbete kring IT-stöd 

Enkäter/expertgrupper/sam- 
verkan SKL och SoS/ samt 
regional arbetsgrupp med 
förankring i verksamheterna 

   Inom ram 
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Arbetet med Barn och 
föräldrastöd ska följas 
upp 

Pilotprojekt i två kommuner i länet Kvalitativ studie 
avseendepersonal som arbetar 
med barn och föräldrastöd 

BOU och KtP 
under ledning av 
SKL 

2013 Årsskiftet 2013/14 100 000 kr 

 

 
 
 
2b. Utvecklingsområden som bara berör regionen – barn och unga -satsningen 
Regionalt mål Aktivitet Metod Samverkan Tidplan Uppföljning Ekonomi 
Vårdvalsenheter ska få 
information om barn och 
unga - satsningen 

Information om BOU - satsningen 
och placerade barn 

Årligt besök vid regionalt möte Vårdvalet årligen  Inom ram 
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3a. Utvecklingsområden som bara berör kommunerna – PRIO - satsningen 
 

Regionalt mål Aktivitet Metod Samverkan Tidplan Uppföljning Ekonomi 
Barn och ungdomar med 
psykiska 
funktionsnedsättningar 
ska kunna erbjudas 
arbete/ skola eller annan 
sysselsättning som är 
anpassat efter personens 
behov 

Utveckling av arbete/ skolformer 
och olika alternativa 
sysselsättningsmöjligheter för 
personer inom målgruppen. 
Ex lågtröskelverksamhet 

Utvecklingsbehov behöver 
diskuteras i varje kommun utifrån 
de lokala förutsättningarna. 
Samarbete bör ske med 
försäkringskassa och 
arbetsförmedling. Samarbete med 
Samordningsförbundet bör ske 
gemensamt via taktisk grupp. 

Funktions- 
hinder + Barn 
o unga 

Start 2014   

Barn och ungdomar med 
psykiska 
funktionsnedsättningar 
ska erbjudas boendestöd 
eller boende som är 
anpassat efter personens 
behov 

Utveckling av boendestöd och 
olika former av boendealternativ 
anpassat till målgruppen 

Utvecklingsbehov behöver 
diskuteras i varje kommun utifrån 
de lokala förutsättningarna 

Funktions- 
hinder + Barn 
o unga 

Start 2014   

Fortsatt arbete med 
implementering och 
utveckling av 
skolsatsningen för 
placerade barn. 

Samtliga kommuner berörda 

Stöd och uppföljning 

Obs! Flyttas över från BoU – 
satsningen. Stark koppling till 
placerade barns mående och 
hälsa 

Samtliga 
kommuner 

2013-2014 Årlig Regionalt 
stöd och 
samordning 
200 000 kr 
årligen 
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3b. Utvecklingsområden som bara berör regionen/ psykiatrin PRIO 
 

 
Regionalt mål Aktivitet Metod Samverkan Tidplan Uppföljning Ekonomi 

Barn och ungdomspsykiatrin ska 
hålla en hög tillgänglighet för 
barn och ungdomar som 
behöver bedömning, utredning 
och/eller behandling på denna 
vårdnivå 

Magnus funderar över 
vilka insatser som 
behövs inom BUP för att 
man ska klara PRIO 

Det krävs ett närmare samarbete 
med närsjukvården. F.n. pågår 
arbete med avtal 
(handläggningsöverenskommelse) 

 November 
2013 

Prestationskrav PRIO 
Rapportering till den 
nationella 
Väntetidsdatabasen, 
svarsfrekvens 
motsvarande 95 % inom 
båda områdena: 
Efter beslut 
90 % första besök inom 
30 dagar 
80% fördjupad 
utredning eller 
behandling inom 30 
dagar. 
Kontroll SKL 30 
november 2013. 

 

Heldygnsvården inom psykiatrin 
ska bedriva en vård och 
behandling som bygger på en 
hög kompetens. Tvångsåtgärder 
ska i möjligaste mån undvikas. 

Fortsätta utvecklingen 
av ”Bättre vård mindre 
tvång” så att detta når 
alla vårdavdelningar. 

Sprida de kunskaper som 
genombrottsprojektet gett till alla 
vårdavdelningar genom information, 
workshops m.m. 
Fortsatt arbete sedan 2012 

    

Fortsatt utbildning i KBT 
till all personal 

Utbildning genomförda av interna 
föreläsare 
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4a. Kompetensutveckling inom barn och unga - satsningen 
Nationellt delmål för kompetensutveckling 

Mål och aktiviteter 
Regionalt mål Aktivitet Metod Samverkan Tidplan Uppföljning Ekonomi 
Att systematiskt 
säkerställa 
komptensutvecklingen i 
områden som har fördel 
av regional samordning. 
Detta inom 
socialtjänstområdet samt 
inom de områden som 
kräver samverkan med 
angränsande 
verksamhetsområden 

Länssamordning i syfte att 
underlätta för samtliga 
kommuner i länet att nå 
nationellt ställda 
kvalitetsmål. 

Genom höjd kvalitet i 
samtal med barn öka 
barnens möjligheter att 
komma till tals och göra 
sin röst hörd. 

 
Utbildningsplanering som 
bereds av regional 
utbildningsgrupp med 
representanter från 
kommunernas socialtjänster, 
BUP, 
Barnhälsovårdsutvecklingen. 
Barnklinken och Närsjukvården 
har bjudits in men har ännu 
inte deltagit 

Utbildningar 
Barnsamtal (se också 4 B, 
neuropsykiatri), storföre- 
läsningar riktade till all 
personal som i sin 
profession samtalar med 
barn, fördjupningsutbilding 
omfattande ca 1 år med 
inriktning mot tre 
verksamhetsspår/omgång 
med 30 platser (10 platser 
per inriktning). Riktar sig till 
socialtjänstens utredare 
samt handläggare inom 
familjehemsvården. 

 
Barnjuridik, handläggare 
inom socialtjänsten och 
funktionshinderområdet. 

 
Vanvård och 
barnmisshandel 

 
Anknytning och 
umgängesbedömningar 

Taktisk nivå barn unga 
och familjs 
verksamhetsområden 
samt i förekommande fall 
samverkansparter t.ex. 
skolan 

Pågående 
satsning som 
är under 
uppbyggnad 

Årligen genom taktisk 
nivå barn unga och 
familjs 
verksamhetsplanering. 
Då utvärderingar 
sammanställs av Kurs 
och konferens där de 
varit medverkande. 

Finansieras 
delvis inom 
ramen för 
BOU 
satsningen 

 
Huvudsaklig 
finansiering 
genom 
kursavgifter 
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Bygga upp modeller för 
långsiktiga regionala 
Kompetenssatsningar 
inom Taktisk nivå barn 
unga och familjs 
verksamhetsområde för 
att gynna samverkan och 
god kvalitet 

Utbildningsgruppen som 
nämns ovan arbetar med att 
bygga modell för 
kompetensutveckling inom 
regional samverkan pilot inom 
BOU och Kunskap till praktik 

Utvecklas f.n. Inom taktisk nivå barn 
unga och familjs område 

Redovisas till 
taktisk nivå 
Barn unga 
och familj i 
juni 

- Inom ram 
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4b. Kompetensutveckling PRIO -satsningen 
Nationellt delmål för kompetensutveckling PRIO: 

1. Bidra till att vården och omsorgen i ökad utsträckning bygger på bästa tillgängliga kunskap 
2. Förstärka kompetensen bland personal som möter personer med psykisk ohälsa 
3. Skapa förutsättningar för att vårdens och omsorgens resultat följs upp på ett öppet och jämförbart sätt 

Mål och aktiviteter 
Regionalt mål Aktivitet Metod Samverkan Tidplan Uppföljning Ekonomi 
Alla personer som har 
behov av insatser från 
kommunerna och 
regionen samtidigt ska ha 
rätt till en samordnad 
individuell plan - SIP 

1. Lasse Johansson på RS 
gör en utredning om SIP. 
2. Utbildning hur man kan 
arbeta med en SIP-plan kan 
vara en åtgärd som kommer 
att behövas. 

En del i utvecklingsarbetet 
med SIP. 

 
Beslut taktisk grupp Barn o 
Unga: Avvakta resultat av 
Lasses utredning för att se 
vilka utbildningsbehov som 
finns. 

Alla taktiska grupper Lasses 
utredning 
färdig i 
maj 

Uppföljning och planering 
av eventuella utbildningar 
maj-september. 
Prestationskrav PRIO (se 
gemensamt 
utvecklingsområde) 

1. Inom ram 
2. PRIO-medel. Inte 
prissatt. Regional 
processledare 
planerar och 
genomför 

Från Taktisk grupp inom 
Funktionshinderområdet: 
Medarbetare* inom 
kommunen och regionen 
som i sitt arbete möter 
barn och unga och vuxna 
med svår autism och/eller 
utvecklingsstörning i 
kombination med psykisk 
ohälsa ska ha en hög 
kompetens för denna 
uppgift. 

Utbildningssatsning för 
medarbetare inom 
kommunerna och regionen 
som arbetar med personer 
med dessa funktions- 
nedsättningar. 

Kompetensutveckling 
Regional kompetens- 
utvecklingsgrupp inom 
taktisk grupp personer med 
funktionsnedsättning 
planerar och genomför 
denna utbildning. 

Samarbete ska ske 
med PRIO-utbildning 
inom 
psykiatriområdet och 
utbildningsgruppen 
inom taktisk grupp 
barn och unga 

2014- 
2016 

 250 000 kr 

Se ovan* 
Medarbetare som möter 
barn och unga med 
neuropsykiatrisk 
problematik 

Utbildningssatsning för 
medarbetare inom 
kommunerna och regionen 
som arbetar med personer 
med dessa funktions- 
nedsättningar. 

Kompetensutveckling 
Regional kompetens- 
utvecklingsgrupp inom BoU-
området planerar och 
genomför bland annat 
barnsamtalsutbildningar 

Samarbete mellan 
taktiska grupperna 
Funktionshinder, 
BoU, Psykiatri 

  250 000 kr 
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Mål och handlingsplan 2013 
Taktisk grupp Programområde Personer med funktionsnedsättning 

Bilaga 5 
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Sammanfattning: 
Mål och handlingsplan 2013 för Taktisk Grupp Programområde Personer med funktionsnedsättning. Arbetet är framtaget och godkänt av 
Taktisk Grupp Personer med funktionsnedsättning 2013-04-22. Dokumentet är en reviderad upplaga av den länsgemensamma 
utvecklingsplanen för 2013 som skickats på remiss till Regionhandikapprådet 2013-02-21. Taktisk grupp Personer med funktionsnedsättning 
har för avsikt att föra regelbundna dialoger med Regionhandikapprådet och den regionala handikappkonsulenten i syfte att stärka brukares 
inflytande i det regionala utvecklingsarbetet inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning. 

 
Mål och handlingsplanens aktiviteter kopplas till den regionala utvecklingsstrategin ”Halland bästa livsplatsen” för 2012-2015 som är Region 
Hallands övergripande styrdokument på strategisk nivå, samt till det regionala funktionshinderpolitiska programmet – Delaktighet och jämlikhet 
2012-2015. 

 
Resultatet av de kartläggningar som genomförts under 2012, Kartläggning av kompetens och kompetensbehov hos medarbetare som arbetar 
med stöd och service till personer med funktionsnedsättning, Birgitta Magyar, Utvecklingscentrum Region Halland Meddelandeserie 2012:2  
samt Våld i nära relationer- En ögonblicksbild, Sigun Lilja, Utvecklingscentrum Region Halland 2013 kommer att utgöra underlag för de regionalt 
prioriterade aktiviteterna. 

 
Det regionala utvecklingsarbetet inom programområdet under 2013 kommer att fokusera på: 

 
• Långsiktiga och strategiska kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer 

med funktionsnedsättning samt till medarbetare inom angränsande hälso- och sjukvård. En regional kompetensutvecklingsgrupp med 
fokus på funktionshinderområdet kommer att tillsättas. 
Arbetsgruppen ska i första hand arbeta med att inventera verksamhetsspecifika behov av kompetensutveckling och därefter planera för 
regionala kompetensutvecklingsinsatser på bas- och fördjupningsnivå. 

• Regionala utvecklingsarbetet inom ramen för den nationella överenskommelsen för 2013 mellan Staten och Sveriges Kommuner och 
Landsting Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 
Taktisk grupp har beslutat att fokusera på samtliga tre utvecklingsområden. 

1. Förstärka delaktighet och inflytande för Barn och unga med funktionsnedsättning 
2. Förstärka brukarmedverkan 
3. Initiera, genomföra och utveckla systematiska uppföljningar 

• Uppföljning av implementering av Tidiga tecken som är ett kartläggningsverktyg för att upptäcka försämrade funktioner och sjukdomar 
hos äldre personer med utvecklingsstörning. 

• Trygg och säker demensvård i Halland med fokus på äldre personer med utvecklingsstörning 
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• Friare Val av hjälpmedel. Ett projekt som syftar till att ta fram en regional modell för införandet av Friare val av hjälpmedel i Halland. 

Taktisk grupp Programområde Personer med funktionsnedsättning är styrgrupp för projektet. 
• PRIO- Psykisk ohälsa Barn och Unga och Vuxna – Fokus på personer med funktionsnedsättning. 

1. Kompetensutveckling för medarbetare 
2. Samordnade individuella planer 

 
Det regionala utvecklingsarbetet genomförs i nära dialog och samverkan med övriga taktiska grupper. 
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Nationella mål för regionalt utvecklingsarbetet med inriktning mot funktionshinderområdet 2013 
Inom ramen för den nationella överenskommelsen för 2013 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Stöd till en evidensbaserad 
praktik för god kvalitet inom socialtjänsten har parterna enats om att arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten 
under 2013 ska utvidgas till att även omfatta verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Den övergripande 
målsättningen är att de regionala stödstrukturerna ska stödja utvecklingen av en evidensbaserad praktik inom verksamhetsområdet. Avsikten är 
att statliga medel utges till att initiera ett långsiktigt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet. Under 2012 genomförde Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) en kartläggning1 som lyfter fram viktiga utvecklingsbehov inom området. Utifrån resultatet i kartläggningen har parterna 
enats om tre angelägna områden för utvecklingsarbetet. Huvudmännen ska ansöka hos SKL om medel för utvecklingsarbete inom ett eller flera 
områden. 

 
1. Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning 
Målsättningen med arbetet inom detta område ska vara att utifrån det lokala utgångsläget förbättra delaktigheten och inflytande för barn och 
unga med funktionsnedsättning. Arbetet ska utgå från bl.a. material som tagits fram av Handisam, BO och Socialstyrelsen. 

 
2. Förstärkt brukarmedverkan 
Målsättningen för detta arbete är att det ska skapas strukturer och processer för medverkan och inflytande och att detta kopplas till 
relevanta besluts- och verksamhetsprocesser. Arbetet ska bland annat utgå från den vägledning för brukarmedverkan som Socialstyrelsen 
tagit fram. Arbete ska samordnas med andra pågående initiativ för att utveckla brukarmedverkan. 

 
3. Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning 
Målsättning med arbetet ska vara att initiera, genomföra och utveckla den systematiska uppföljningen, samt skapa strukturer och processer 
för systematisk uppföljning och att resultaten av dessa kopplas till relevanta besluts och verksamhetsprocess 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten, Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning, Sveriges Kommuner 
Landstig, 2013 
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Övergripande dokument samtliga utvecklingsområden 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Stöd till en evidensbaserad praktik. Överenskommelse för år 2013 mellan staten och Sveriges Kommuner och Lansting  
Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning SKL  
Vägval för socialtjänsten underlag för omvärldsanalys 
Evidensbaserad praktik 
Socialstyrelsen 
Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning. Handbok för rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS insatser 
Handisam 
FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
Barnombudsmannen 
FN:s konvention om rättigheter för barn och unga 
Regeringen 
Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige 
Region Halland 
Mål och strategier för Region Halland 2012-2015 
Funktionshinderpolitiskt program – delaktighet och jämlikhet 2012-2015 
Kartläggning av kompetens och kompetensbehov hos medarbetare som arbetar med stöd och service till personer med funktionsnedsättning i Halland,  
Birgitta Magyar, Region Halland. 
Våld i nära relation- En ögonblicksbild. Sigun Lilja, Region Halland 
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http://regionhalland.se/PageFiles/38370/Kartl%C3%83%C2%A4ggning%20av%20kompetens%20och%20kompetensutvecklingsbehov_%20repro.pdf
http://regionhalland.se/PageFiles/38370/Kartl%C3%83%C2%A4ggning%20av%20kompetens%20och%20kompetensutvecklingsbehov_%20repro.pdf


 
Nationell överenskommelse mellan staten och SKL 2013 
Regionalt stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten 

Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning 

1. Förstärkt delaktighet och inflytande till barn och unga med funktionsnedsättning 
Nationellt mål inom ramen för överenskommelsen för 2013 mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting stöd till en evidensbaserad praktik för god 
kvalitet inom socialtjänsten. 

3.2.4.  REGIONALT UTVECKLINGSSTÖD INOM VERKSAMHETSOMRÅDET STÖD TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
Rätten för barn att komma till tals uttrycks såväl i konventionen för barnets rättigheter som i konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Metoder och strategier som finns för att barn och unga med funktionsnedsättningska kunna påverka beslut som rör dem själva 
behöver därför tas tillvara, vidareutvecklas och utvärderas 
Utifrån det lokala utgångsläget förbättra delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning. Arbetet kan utgå från bl.a. material som 
tagits fram av Handisam, Barnombudsmannen och Socialstyrelsen. 

Mål och aktiviteter Region Halland 
Region Hallands Regionala funktionshinderpolitiska program: Barns rättigheter och behov är särskilt viktiga och vård, behandling, stöd och service ska ges 
utifrån intentionerna i FN:s Konvention om barns rättigheter. 
Regionalt mål Aktivitet Metod Samverkan Resultat Tidsplan Uppföljning Ekonomi 
Gemensam 
handbok 
avseende ”vid 
oro för barn” 

 
Att i 
handboken 
lyfta särskilda 
faktorer som 
rör barn och 
unga med 
funktions- 
nedsättning. 

Utveckling av nuvarande 
regionala handbok till att 
omfatta ett mer 
förebyggande perspektiv. 
”Vad göra vid oro för 
barn” 

Processinriktat arbete 
med 
sakkunniga från samtliga 
huvudmän. 

 
En mindre arbetsgrupp 
har 
utsetts för ”särskilt utsatta 
grupper” 
för att fokusera på barn 
med funktionsnedsättning. 

Taktisk grupp Barn, unga, 
familj samordnar uppdraget. 
Samtliga huvudmän deltar 

 Klar 2013 1 - åriga Inom Barn 
Unga 
Familj 
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Att utveckla 
och förbättra 
barn och 
ungas 
delaktighet och 
inflytande i 
ärenden som 
rör dem själva. 

 
Metoder och 
arbetssätt. 

Projekt som löper 
parallellt med 
Projekt Friare Val. 

 
 
 
 
 
 
 
Syftet är att ta tillvara 
resultatet 
från projektet i 
implementeringsfasen av 
Friare Val av hjälpmedel. 

Intervjuer/Fokusgrupper/ 
Sociala medier 

Exempel 
• Verksamheter inom 

förvaltningen för 
hälsa och 
funktionsstöd 

• Handikappkonsulent 
• Region- 

handikapprådet 
• Projektledare Friare 

Val av hjälpmedel. 
• Ungdomsstyrelsen 
• Barn ombudsmannen 
• Ungdomsföreningar 

för barn/unga med 
funktionsnedsättning. 

• FOUU 

 Plan- 
eringsfas 
Hösten 
2013 
Uppstart 
1/1 -2014 

 Särskild 
projekt- 
budget ska 
arbetas 
fram 

 
Resurser i 
form av 
projekt- 
ledare 
fodras. 

Kompetensutveckling Kunskapsområde: Barn och ungas delaktighet och inflytande 
Att stärka 
medarbetares 
kompetens 
inom 
kunskapsområ 
det 

Regionala 
kompetensutvecklingsins 
atser 
Storföreläsning om barns 
och ungas rättigheter till 
delaktighet och inflytande 

Konventionen om 
barn och unga 
med funktions- 
nedsättnings 
rättigheter 

• Konventionen om 
personer med 
funktions- 
nedsättnings 
rättigheter 

Uppstart av arbetet med 
kompetensutveckling för 
medarbetare kring barns 
rätt till delaktighet och 
inflytande 

 
 
 
 
 
Storföreläsning 
grundläggande kunskaper 
Barn och unga med 
funktionsnedsättnings rätt 
till delaktighet och 
inflytande i beslut som rör 
dem själva. 

• Kurs och Konferens 
• Handikappkonsulent 
• Habilitering 
• TG- Barn, Unga och 

Familj 

 HT 2013 Utvärderas 
efter 
utbildnings- 
tillfället 
Kurs och 
Konferens 

 
 
 
Utbildningen 
ska ges 
även under 
2014 

Ca:60000 
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 Utbildning av regionala 

”coacher” 
Fördjupade kunskaper om 
metoder för barn och 
ungas delaktighet och 
inflytande. 

  Plan- 
eringsfas 
HT 2013 

  

Delta i 
nationella 
processledar- 
träffar (SKL) 
samt 
konferenser 
2013 
Funktions- 
hinder 
Barn och unga 

      15 000 
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2. Förstärkt brukarmedverkan 

Nationellt mål inom ramen för överenskommelsen för 2013 mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting stöd till en evidensbaserad praktik för 
god kvalitet inom socialtjänsten. 

3.2.4 REGIONALT UTVECKLINGSSTÖD INOM VERKSAMHETSOMRÅDET STÖD TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
Brukarmedverkan behöver förstärkas inom verksamhetsområdet för att motverka brister i den enskildes rätt till inflytande och delaktighet, bland annat vid 
beslut och genomförande av insatser. Brukarmedverkan behöver utvecklas på alla nivåer, det vill säga både på individ-, verksamhets- och systemnivå. 
En viktig målsättning för arbetet ska vara att det skapas strukturer och processer för medverkan och inflytande och att detta kopplas till relevanta besluts- 
och verksamhetsprocesser. Arbetet kan bland annat utgå ifrån den vägledning för brukarmedverkan som Socialstyrelsen tar fram. Arbetet ska  
samordnas med andra pågående initiativ för att utveckla brukarmedverkan. 

Mål och aktiviteter Region Halland 
Region Hallands Regionala funktionshinderpolitiska program: Handikapporganisationerna har stor kompetens om olika funktionsnedsättningar och vilka 
behov av utveckling som kan finnas inom Region Hallands ansvarsområden. Regionhandikapprådet är därmed ett viktigt forum för samverkan mellan 
Region Halland och handikapporganisationerna i länet 
Regionalt mål Aktivitet Metod Samverkan Resultat Tidsplan Uppföljning Ekonomi 
Ökat och förstärkt 
samarbete och 
dialog mellan 
Taktisk grupp 
personer med 
funktions- 
nedsättning och 
Regionhandikapp- 
rådet 

Mål och 
handlingsplan (Då 
länsgemensam 
utvecklingsplan) 
skickas på remiss 
till 
Regionhandikapp- 
rådets möte 21 
februari 2013 

Kontaktperson 
Handikappkonsulent 
Yvonne Arvidsson 
Emanuelsson 

Handikapp- 
konsulent 
Yvonne 
Arvidsson – 
Emanuelsson 

 
Referens- 
gruppen för 
region- 
handikapp- 
rådet. 

Region- 
handikapp- 
rådet lyfter 
Taktisk 
grupps 
utvecklings 
plan vid 
möte 2013- 
02-21 

Årligen Remissvar från 
Regionhandikapprådet 
lyfts vid taktisk grupps 
möte 2013-03-25 

0 

Svar på 
fråge- 
ställningar 
från Taktisk 
grupp till 
Region- 
handikapp- 
rådet 
Skickas 
2013-04-30 

 0 
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Att det regionala 
utvecklingsarbetet 
med inriktning mot 
funktionshinder- 
frågor i Region 
Halland blir känt 
inom brukar- 
organisationerna 

Information om 
stödstrukturen 
Plattform Halland 
samt taktiska 
gruppen Personer 
med funktions- 
nedsättnings arbete. 

Ordförande och 
sekreterare i taktisk 
grupp besöker och 
informerar på 
Region- 
handikapprådets 
möte 

Handikapp- 
konsulent 
Yvonne 
Arvidsson – 
Emanuelsson 
Referens- 
gruppen 
region- 
handikapp- 
rådet. 

Ordförande 
och 
sekreterare 
deltar i 
Möte 
2013-04-08 

Kontinuerligt 
Förslagsvis 
2 gånger/år 

Handlingsplan för 
samverkan upprättas 
och utvärderas årsvis 

Resor och 
Tryck- 
kostnader 
5 000 kr 

Information om 
stödstrukturen i 
broschyr som 
beskriver det 
regionala 
funktionshinder- 
politiska arbetet 
Region Halland 

Utarbeta 
informationstext 
inför revideringen av 
broschyr Regional 
funktionshinder- 
politiskt program 
Region Halland. 

Kontakt- 
person 
Handikapp- 
konsulent 
Yvonne 
Arvidsson 
Emanuelsson 
samt 
Region- 
handikapp- 
rådet 

Text som 
beskriver 
Det 
regionala 
utvecklings 
arbetet 
inom 
överens- 
kommelsen 
EBP 
Skickad till 
handikapp- 
konsulent 
2013-04-30 

VT 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klart 
2013-05-08 

HT 2013 
Spridning av info 
material till nätverk och 
verksamheter 

Kostnad ej 
beräknad 

Delta i nationella 
Processledarträffar 
2013 SKL Samt 
nationella 
konferenser 

      Ca 15 000 
kr 
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3. Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning 
Nationellt mål inom ramen för överenskommelsen för 2013 mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting stöd till en evidensbaserad praktik för 
god kvalitet inom socialtjänsten. 

1.2.4 REGIONALT UTVECKLINGSSTÖD INOM VERKSAMHETSOMRÅDET STÖD TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
Genom arbetet ska den systematiska uppföljningen inom verksamhetsområdet förstärkas på alla nivåer, det vill säga både på individ-, verksamhets- och 
systemnivå. 
Arbetet kan genomföras för en eller flera delar av verksamhetsområdet. En viktig målsättning för arbetet ska vara att initiera, genomföra och utveckla den 
systematiska uppföljningen. Målsättningen ska också vara att det skapas strukturer och processer för systematisk uppföljning och att resultatet kan 
kopplas till relevanta besluts- och verksamhetsprocesser. 

Mål och aktiviteter Region Halland 
 
Påbörja arbetet med att långsiktigt och systematiskt genomföra och följa upp regionala kompetensutvecklingsinsatser riktade till medarbetare inom 
verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning. 
Underlag för arbetet: 
Nationell kartläggning: 

• Evidensbaserad praktik inom socialtjänstområdet, Kartläggning av utbildningsbehov inom verksamhetsområdet Stöd och service till personer med 
funktionsnedsättning, 

• Per Enarsson, Sveriges Kommuner och Landsting 2012 
Regionala kartläggningar: 

• Kompetens och kompetensbehov hos medarbetare som arbetar med stöd och service till personer med funktionsnedsättning, Birgitta Magyar, 
Utvecklingscentrum, Region Halland Meddelandeserien 2012:2 

• Våld i nära relationer- En ögonblicksbild, Sigun Lilja, Utvecklingscentrum, Region Halland 2013 
Tidiga Tecken 
Ett kartläggningsinstrument för att upptäcka försämrade funktioner och sjukdom hos personer med funktionsnedsättning 
Implementeringsarbete i kommuner och angränsande hälso- och sjukvård Start 2012 
Regionalt mål Aktivitet Metod Samverkan Resultat Tidsplan Uppföljning Ekonomi 
Långsiktiga, strategiska Regional Arbetsgruppen samlas Kurs och  Start HT Årligen  
och regionala kompetens- kompetens- vid möten och konferens 2013 
utvecklingsinsatser för utvecklingsgrupp avrapporterar Andra 
medarbetare inom Arbetsgrupp till kontinuerligt till taktisk taktiska 
verksamhetsområdet stöd Taktisk grupp grupp personer med grupper 
och service till personer Programområde funktionsnedsättning. Vård och 
med funktionsnedsättning personer med omsorgs 
samt till medarbetare funktionsnedsättning College 
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inom angränsande hälso- 
och sjukvård 

.  (VoC)     

Regional inventering av 
verksamhetsspecifika 
behov av 
kompetensutveckling 

  Start HT 
2013 

2014 

Regional inventering av 
metoder och arbetssätt 
inom kommunernas 
verksamheter för stöd 
och service till personer 
med 
funktionsnedsättning 

  Start HT 
2013 

2014 

Regional modell för 
långsiktig och 
strategisk 
kompetensutveckling 
för medarbetare inom 
verksamhetsområdet 
stöd och service till 
personer med 
funktionsnedsättning 

Samtliga 
taktiska 
grupper och 
regionala 
utbildnings- 
grupper 

 Start HT 
2013 

Kontinuerlig 
t 

Regional modell för 
dokumentation och 
uppföljning av 
regionala kompetens- 
utvecklingsinsatser på 
Individ, grupp och 
verksamhetsnivå. 

HR- Region 
kontoret 
Kurs och 
konferens 

 Start HT 
2013 

Kontinuerlig 
t 
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  Planering av 

långsiktiga och 
strategiska regionala 
kompetens- 
utvecklingsinsatser för 
medarbetare inom 
verksamhetsområdet 
stöd och service till 
personer med 
funktionsnedsättning 
2014-2017. 

 
Bas- och fördjupnings- 
utbildningar ska 
planeras inom 
prioriterade 
kunskapsområden 

Kurs och 
konferens 
Samtliga 
taktiska 
grupper och 
dess 
utbildningsgr 
upper 

 Start HT 
2013 

Kontinuerlig 
t 

 

Att stärka samverkan Samverkan med Kontinuerlig dialog med   Möten Kontinuerlig  
mellan olika aktörer vad Vård och omsorgs den regionala 2013 t 
gäller College projektledaren för Vård 21 
komptensutvecklings- och omsorgs College, februari 
insatser för målgruppen. utvecklingsledare och 23 maj 

taktisk grupp 
Delta i nationella 
Processledarträffar 2013 
SKL Samt nationella 
konferenser 
Funktionshinder 
Brukarmedverkan 

      Ca 15000 kr 

134  



 

 

Trygg och säker demensvård i Halland med fokus på personer med utvecklingsstörning och demens 

1. Tidiga Tecken – Ett kartläggningsinstrument för att upptäcka försämrade funktioner och sjukdomar hos äldre 
personer med utvecklingsstörning. 

Arbetet påbörjades 2012 
Att förstärka kompetensen 
hos medarbetare som 
möter äldre personer med 
utvecklingsstörning 

Uppföljningsträffar 
för ”coacher” 
utbildade i Tidiga 
Tecken” 2012 
(25 personer) 

1 ggr/år 
Syfte: 
Erfarenhetsutbyte och 
kunskapsutveckling 
Tidiga Tecken coacher 
i olika verksamheter 
och kommuner 

TG Äldre  (13 maj 
Inställt på 
grund av 
hot om 
strejk) 
29 oktober 
2013 

Årligen 1 000 

Utbildning för Tidiga 
Tecken ”coacher” om 
vardagsnära metoder 
för äldre personer 
utvecklingsstörning och 
demens. 

TG Äldre 
 
Kurs och 
Konferens 

 29 okt 
2013 

Utvärdering 
efter 
utbildningstil 
lfället 

(Ca 20 000 kr) 
Förslag Föreläsare 
Gun Aremyr 
Ämne: Att åldras 
med utv. störning 

Uppföljning av 
implementerings- 
arbetet av Tidiga 
Tecken i 
kommunernas 
verksamheter 

Ettårs uppföljning 
Enkät till ”coacher” 

TG Äldre 
Kurs och 
Konferens 

 Augusti 
2013 

Samman- 
ställning av 
enkät 
Resultatet 
ska ligga till 
grund för 
det fortsatta 
arbetet. 

Enkätkostnad 
5000 kronor 

Information om att 
Tidiga Tecken 
genomförs i 
kommunernas 
verksamheter 
Målgrupp: 
Medarbetare inom 
angränsande hälso- 

Informationsdag för 
Demenssamordnare 
samt Medarbetare på 
minnesmottagningen 

TG Äldre 
Kurs och 
konferens 

 Planering 
påbörjas 
under 2013 
Genomförs 
VT 2014 

Utvärdering 
efter 
utbildnings- 
tillfället 

Ej budgeterat 2013 
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 och sjukvård 

Närsjukvården och 
Vårdval Halland 

      

2. Projekt: Trygg och säker demensvård med fokus på äldre personer med utvecklingsstörning och demens 

Att kartlägga vårdkedjan 
vid demensutredningar för 
personer med 
utvecklingsstörning i 
Halland. 

Projekt 
Syfte: Att kartlägga 
nuläget 

Enkät och/eller 
intervjuer 
Målgrupp: 

• Minnes- 
mottagning 

• Kontaktpersone 
r inom 
närsjukvården 

• Nätverk för 
demens- 
samordnare 

Nätverk för 
enhetschefer: 

• Gruppbostäder 
• Daglig 

verksamhet 
• Personlig 

assistans 

  Augusti 
2013 

Slutrapport Särskild 
projektplan ska 
upprättas 
Budget för enkät 
och slutrapport 
Ca 20 000 kr 

Att beskriva den regionala 
samverkan inom olika 
områden med fokus på en 
trygg och säker vårdkedja 
för äldre personer med 
utvecklingsstörning. 

Delta i 
revideringsarbetet 
av Annas Led- för 
en trygg och säker 
demensvård i 
Halland 

 TG- Äldre  Reviderings 
-arbetet 
påbörjas 
under HT 
2013 

En del av 
Annas Led 

Ej budgeterat 
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Våld i nära relationer med fokus på personer med funktionsnedsättning 
1.  Regional ansökan om statliga utvecklingsmedel för kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till 

personer med funktionsnedsättning. 
Arbetet påbörjades 2012 Regional ansökan till Socialstyrelsen 440 000 kronor Enligt beslut 2013-03-18 från Socialstyrelsen har inga medel 
tilldelats den regionala ansökan. 
Nationella mål inom ramen för överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och landsting Stöd till en evidensbaserad praktik för god 
kvalitet inom socialtjänsten. 
3.2.1 Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling 

Förstärka och tydliggöra samverkan med länsstyrelserna i deras uppdrag att stärka kunskapsutvecklingen inom området Våld i nära relationer. 
Ansökan för 2013 är ett första steg i en långsiktig planering för regional kvalitets- och kompetensutveckling inom ämnesområdet. 
Att förstärka kompetensen 
för medarbetare som 
möter personer med 
funktionsnedsättning som 
utövar våld, har själv blivit 
utsatta för våld eller 
bevittnat våld i nära 
relationer. 

Kunskapsutveckling 
Fokus: Våld i nära 
relationer 

Basnivå: Regionala 
storföreläsningar riktat 
till baspersonal 
2 utbildningstillfällen 
2013 

Läns- 
samordnare 
för våld i nära 
relationer 
Sigun Lilja 
Läns- 
styrelsen i 
Halmstad 

 HT 2013 Utvärdering 
efter 
utbildnings- 
tillfälle 

Samfinansiering 
med Länsstyrelsen 

 
( ca 30 000 kr) 

Hälso- och sjukvårdslagen 
Att förstärka kunskapen 
om lagstiftning. 

 
Målgrupp: Legitimerad 
personal inom funktions- 
hinderverksamheter 

Kunskapsutveckling 
Fokus: Lagstiftning 

Storföreläsning 
 
Hälso- och 
sjukvårdslagen 
Patientdatalagen 
Patientsäkerhetslagen 

Jurist Göran 
Forss 
Region 
Halland 

 HT 2013 Utvärdering 
efter 
utbildnings- 
tillfälle 

(ca 5 000 kronor) 

137  



 

 

Titulatur och utbildningskrav för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med 
funktionsnedsättning 
Arbetet inleddes 2012 
Kommunerna i Halland har sedan maj 2012 diskuterat en eventuell samsyn kring införande av ny titulatur och utbildningskrav enligt GR:s modell2 
Socialtjänstlagen (2001:453) 3 kap. 3§ 
För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Bestämmelsen syftar till att framhålla hur 
viktig det är att upprätthålla 
en hög kompetens och välja personer med lämplig bakgrund och personlighet för yrken inom socialtjänsten (prop.1996/97:124s.) 51) 
Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
För verksamhet enligt denna lag ska det finnas den personal som behövs för att ge ett gott stöd och omvårdnad ska kunna ges (6§LSS). Det innebär att 
personal ska ha den 
utbildning och erfarenhet som kan krävas för varje specifik uppgift. (prop. 1992/93:159 s.171) 
Vägledning för arbetsgivare. Socialstyrelsen 2012Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 
Socialstyrelsen: 
Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare. 
Ettårsuppföljning av 
införandet av ny titulatur 
och utbildningskrav inom 
verksamhetsområdet 
stöd och service till 
personer med 
funktionsnedsättning i 
Halland 
GR:s modell. 

Enkätundersökning Webbenkät till ansvarig 
HR personal inom 
kommunernas 
verksamheter 

Kurs och 
konferens 

 September 
2013 

Resultatet 
av enkäten 
ligger till 
grund för 
det fortsatta 
arbetet 

Webbenkät 
5000 kr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner, Göteborgsregionens kommunalförbund (2011) 
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Nationella mål PRIO- Psykisk ohälsa 2012-2016 Stöd och riktade insatser inom området psykisk ohälsa 
Planen är framtagen och godkänd av Taktisk Grupp barn- unga och familj, taktisk grupp psykiatri och taktisk grupp personer med 
funktionsnedsättning. Dokumentet är en konkretisering av den länsgemensamma utvecklingsplanen för 2013. 

 
Den nationella handlingsplan som är styrande för arbetet är beslutad av Regeringen och kallas PRIO psykisk ohälsa. Planen gäller från 2012 till 
2016 och beslutades våren 2012. Syftet är att förebygga psykisk ohälsa och förbättra vård och omsorg. 
Parallellt med regeringens plan har Sveriges kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en handlingsplan inom psykiatriområdet för samma 
tidsperiod. I båda handlingsplanerna prioriteras barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk 
problematik. SKL:s plan har också ett förebyggande perspektiv där man lyfter in skolans elevhälsa som en viktig part runt barn och unga. 
Samverkan är något som lyfts upp i båda handlingsplanerna som en förutsättning för ett lyckat resultat. 
Regeringen och SKL kommer årligen att teckna överenskommelser om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa. Dessa 
överenskommelser tydliggör prioriterade områden, statsbidragets storlek och de villkor/ prestationer som krävs för att kommuner och landsting/ 
regioner ska komma i åtnjutande av statsmedlen. 

 
Centrala dokument 

• PRIO psykisk ohälsa – regeringens plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 -2016. 
• Psykisk hälsa – SKL:s långsiktiga handlingsplan 2012 – 2016. 
• Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012, 2013 – överenskommelse mellan staten och SKL. 

 
Långsiktighet 

• PRIO - planen gäller till 2016. 
• Följs upp och utvärderas av en ny statlig myndighet – Vårdanalys – slutrapport 2017. 
• Överenskommelsen med SKL gäller 2012, 2013 men medel finns avsatta till 2014. 
• Prestationsbaserad ersättning – vissa krav måste vara uppfyllda för att huvudmännen ska få del av statsbidraget. 
• Kraven på prestationer kommer successivt att öka och avse konkreta effekter för brukarna 

139  

http://www.regeringen.se/sb/d/14830/a/193799


 
 
 
 

PRIO psykisk ohälsa BARN/UNGA och VUXNA 

FOKUS: Programområde Personer med funktionsnedsättning 2013 
Barn/Unga och Vuxna med svår autism och/eller utvecklingsstörning i kombination med psykisk ohälsa. 
PRIO psykisk ohälsa – övergripande mål 2012 – 2016 

• En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet 
• Tillgång till arbete och anpassad sysselsättning 
• Möjlighet till delaktighet och inflytande 

Prioriteringar – målgrupper och områden 
Målgrupper 

• Barn och unga (tillhör barn och unga gruppen) 
• Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik 

Prioriterade områden 
• Kunskapsstöd, kompetensutveckling och kvalitetsarbete 
• Bemötande, delaktighet och inflytande 

Delmål personer med omfattande problematik 
• Öka sysselsättningsgraden för personer med psykisk funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 
• Ett mera varierat utbud av verksamheter med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning 
• Bidra till samverkan och samordning mellan huvudmännen vid insatser riktade till personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk 

problematik 
Delmål kunskapsstöd och kompetens 

• Bidra till att vården och omsorgen i ökad utsträckning bygger på bästa tillgängliga kunskap 
• Förstärka kompetensen bland personal som möter personer med psykisk ohälsa 
• Skapa förutsättningar för att vårdens och omsorgens resultat följs upp på ett öppet och jämförbart sätt 

Delmål bemötande, delaktighet och inflytande 
• Öka patient- och brukarinflytande inom vården och omsorgen 
• Utveckla stödet till anhöriga till personer med psykisk ohälsa 
• Bidra till att minska stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa 

Utifrån regeringens PRIO satsning har den taktiska gruppen inom psykiatriområdet utarbetat en långsiktig utvecklingsplan som nu kompletteras med en 
mer detaljerad mål och aktivitetsplan. Satsningar utifrån fyra olika perspektiv 

1. Länsgemensam kompetensutveckling 
2. Satsningar som ska vara gemensamma kommuner och region 
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3. Satsningar som bara berör en eller flera kommuner 
4. Satsningar som enbart berör regionen/psykiatrin 

Styrande för de satsningar som planeras har varit del innehållet i regeringens PRIO plan och de mål och inriktningar som man har lyft fram, dels de 
prestationskrav som ställs på kommunerna och regionen för att få del av det statsbidrag som är avsatt för området. Planen kommer efterhand att byggas 
på med nya satsningsområden både utifrån de behov som succesivt kommer att växa fram och utifrån nya prestationskrav som kan komma. Taktisk 
grupp inom psykiatriområdet har fått i uppdrag av den strategiska gruppen att ha ett samordningsansvar för satsningar inom PRIO området som 
aktualiseras av de andra taktiska grupperna. 

Mål och aktiviteter Region Halland 
Regionalt mål Aktivitet Metod Samverkan Resultat Tidsplan Uppföljning Ekonomi 
Medarbetare 
inom 
kommunen och 
regionen som i 
sitt arbete möter 
barn och unga 
och vuxna med 
svår autism 
och/eller 
utvecklings- 
störning i 
kombination 
med psykisk 
ohälsa ska ha 
en hög 
kompetens för 
denna uppgift. 

Utbildningssatsning för 
medarbetare inom 
kommunerna och 
regionen som arbetar 
med personer med 
dessa funktions- 
nedsättningar. 

Kompetensutveckling Taktisk grupp Psykiatri 
Taktisk grupp Barn, Unga, 
Familj 

 
Uppdraget ges till regional 
kompetensutvecklingsgrupp 
inom taktisk grupp personer 
med funktionsnedsättning 

 
 
Samarbete ska ske med 
PRIO utbildningsgrupp 
inom taktisk grupp Psykiatri 

 2014-2016  Bekostas 
av PRIO- 
medel 

Målgrupp Kompetensutveckling: Medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning och medarbetare 
inom angränsande hälso- och sjukvård som möter barn/unga och vuxna med svår autism och/eller utvecklingsstörning i kombination med psykisk ohälsa. 
Kursinnehåll: 

• Kunskap om funktionsnedsättning: Autism och utvecklingsstörning 
• Kunskap om problemskapande-, utåtagerande- och självskadebeteende. 
• Kunskap om bemötande och arbetssätt i det vardagsnära arbetet. 

141  



 

 
Alla personer 
som har behov 
av insatser från 
kommunerna 
och regionen 
samtidigt ska ha 
rätt till en 
samordnad 
individuell plan - 
SIP 

Lasse Johansson på 
RS gör en utredning om 
SIP. 
Utbildning hur man kan 
arbeta med en SIP-plan 
kan vara en åtgärd som 
kommer att behövas. 

Behov? 
Information 
Utbildning 
Incitamentsstyrning? 
En del i 
utvecklingsarbetet 
med SIP. 
Beslut13 mars 
Avvakta resultat av 
Lasses utredning 
som ska vara klar i 
maj 2013 

Alla taktiska grupper  Lars 
Johanssons 
utredning 
klar i maj 
2013 

Uppföljning 
Prestationskrav 
PRIO 
Barn och Unga 

 
Respektive 
kommun samt 
region 
rapporterar till 
taktisk grupp 
Redovisning i 
årsrapporten 
2013 

Lars 
Johansson 
finansierad 

 
Utbildning 
fodrar 
subvention 

Det ska finnas 
lättillgänglig 
information om 
psykisk ohälsa 
på 
kommunernas 
och regionens 
hemsida där 
barn och unga 
och deras 
familjer kan få 
information, 
hjälp och stöd 

Varje huvudman har 
ansvar att 
kommunernas och 
regionens hemsidor 
samt koppling till 
nationell länk SKL 
Krav från TG personer 
med funktions- 
nedsättning Beakta 
anpassad information 
för personer med 
funktionsnedsättningar 

Behov? 
Talad info 
Daisy format 
Pdf 
Lättläst 

Taktisk grupp Barn och 
Unga 

  Grundkrav i 
PRIO 
Uppföljning 
hösten 2013 
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Projektuppdrag Region Halland. Friare Val av hjälpmedel 

Friare val av hjälpmedel 
Syfte: Genom lagen om valfrihet LOV har möjligheten till självbestämmande över den egna vardagen blivit möjlig och detta bör enligt regeringen även få 
genomslag inom hjälpmedelsområdet. Genom någon form av valfrihetssystem ökas möjligheten att välja produkt, vem som ska leverera den och hur den 
ska anpassas. (anpassning av hjälpmedel i förskrivningsprocessen innebär att justera produkten inom de ramar som tillverkaren kan, till patienten)  
Ökade valmöjligheter för den enskilde kan även stimulera företagen att utveckla och distribuera hjälpmedel och tjänster som bättre motsvarar olika 
individuella behov. En öppnare marknad ökar möjligheten för små företag att verka inom området. Projektet ska dra nytta av erfarenheterna från de 
försöksverksamheter som genomförts i landet och komma med fram till ett förslag på en modellanpassning efter Hallands förutsättningar. 

 
Uppdragsgivare: Magdalena Barkström, Avdelningschef, Utveckling och implementering (Hälso- och sjukvårdsutvecklingen)Region Halland 
Styrgrupp: Taktisk grupp Personer med funktionsnedsättning 
Projektledare: Victoria Andersson 

Mål och aktiviteter Region Halland 

Regional mål 
Aktivitet Metod Samverkan Resultat Tidsplan Uppföljning Ekonomi 

Att ta fram en Se separat Taktisk grupp Se  2013- Slutrapport Se separat 
modellanpassning för hur Projektdirektiv och Programområde personer projektplan 04-01 till projektbudget. 
hallänningen oavsett var i Projektplan med funktionsnedsättning 2013- 
länet han/hon bor, är kommer att vara styrgrupp åt 06-30 
delaktig och får ett projektet. 
inflytande i valet och 
inköpet av det hjälpmedel 
som bedömts kompensera 
funktionsnedsättningen. 
Det fria valet av hjälpmedel 
i Halland ska ses som ett 
komplement till den 
nuvarande verksamheten 
med försörjning av 
hjälpmedel från 
Hjälpmedelscentrum. 

Dokument: Projektdirektiv och Projektplan Friare Val av hjälpmedel 
• Förskrivningsprocessen - Fritt val av hjälpmedel - Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel 
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Regionala nätverk 

Mål och aktiviteter Region Halland 
Regionalt mål Aktivitet Uppdrag Samverkan Resultat Uppföljning Ekonomi 
Kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte 

Befintliga Nätverk 
• Enhetschefer för LSS- 

handläggare 
• Enhetschefer för 

myndighetsavdelningar 
• Länets syn- och 

hörselinstruktörer 
• Enhetschefer inom LSS 

barn och unga 
• Länsträff för 

fritidskonsulenter i 
Halland 

• Enhetschefer för 
gruppbostäder 

• Planeringssekreterare 
och utvecklare. 

Under 2013 ska det ske en 
översyn och uppföljning av 
samtliga nätverks uppdrag 

  Årlig 
uppföljning 
(November) 
och 
rapportering 
till taktisk 
grupp 

 

Dokument: Sammanställning och årsredovisning av Nätverk inom Programområde personer med funktionsnedsättning. 
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Mål och handlingsplan 2013- 2016 
- med regeringens PRIO plan i focus 
Programområde psykiatri 

Bilaga 6 
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Inledning: 
Mål och handlingsplan 2013 för Taktisk Grupp Programområde Psykiatri. Arbetet är framtaget och godkänt av Taktisk Grupp inom 
psykiatriområdet 2013-05-02. Dokumentet är en konkretisering av den länsgemensamma utvecklingsplanen för 2013 som 
överlämnades till den Strategiska gruppen i januari 2013. 

 
 
Nationella mål: Prio Psykisk ohälsa 2012 – 2016 – Stöd och riktade insatser inom området psykisk ohälsa 
De nationella beslut som kommer att vara styrande för arbetet inom programområdet psykiatri inom de kommande fyra åren är 
PRIO psykisk ohälsa – den plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 - 2016 som regeringen beslutade om  
under våren 2012. Parallellt med regeringens plan tog SKL fram en handlingsplan inom psykiatriområdet för samma tidsperiod. 
Syftet med denna handlingsplan var att skapa en långsiktig struktur för att kunna stödja huvudmännen i deras utvecklingsarbete. I 
båda handlingsplanerna prioriteras barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk 
problematik. SKL:s plan har också ett förebyggande perspektiv där man även lyfter in skolans elevhälsa som en viktig part runt barn 
och unga. Samverkan är något som lyfts upp i båda handlingsplanerna som en förutsättning för ett lyckat resultat. 

 
Regeringen och SKL kommer varje år att göra en överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa  där 
man preciserar olika satsningsområden som man kommer överens om, statsbidragets storlek och de villkor/ prestationer som ska 
vara uppfyllda för att kommuner och landsting/ regioner skulle kunna komma i åtnjutande av dessa medel. 

 
 

Centrala dokument 
• PRIO psykisk ohälsa – regeringens plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 -2016 
• Psykisk hälsa – SKL:s långsiktiga handlingsplan 2012 – 2016 
• Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012, 2013… – överenskommelse mellan staten och SKL 
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Långsiktighet 
• PRIO - planen gäller till 2016 
• Följs upp och utvärderas av en ny statlig myndighet – Vårdanalys – slutrapport 2017 
• Överenskommelsen med SKL gäller 2012, 2013 men medel finns avsatta till 2014….. 
• Prestationsbaserad ersättning – vissa krav måste vara uppfyllda för att vi ska få del av statsbidraget 
• Kraven på prestationer kommer successivt att öka och mer och mer avse konkreta effekter för den enskilde. 

 
PRIO psykisk ohälsa – övergripande mål 2012 – 2016 

   En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet 
   Tillgång till arbete och anpassad sysselsättning 
   Möjlighet till delaktighet och inflytande 

 
 

Prioriteringar – målgrupper och områden 
Målgrupper 

• Barn och unga (tillhör barn och unga gruppen) 
• Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik 

Prioriterade områden 
• Kunskapsstöd, kompetensutveckling och kvalitetsarbete 
• Bemötande, delaktighet och inflytande 

 
Delmål personer med omfattande problematik 
 Öka kompetensen och kunskapen om personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik och dess 

konsekvenser samt om betydelsen att behandla somatisk sjukdom hos personer som tillhör målgruppen 
 Minska behovet av tvångsåtgärder och förbättra patientens upplevelse vid tvångsvård inom den psykiatriska heldygnsvården 
 Öka sysselsättningsgraden för personer med psykisk funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 
 Ett mera varierat utbud av verksamheter med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning 
 Bidra till samverkan och samordning mellan huvudmännen vid insatser riktade till personer med omfattande eller 

komplicerad psykiatrisk problematik 
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Delmål kunskapsstöd och kompetens 
• Bidra till att vården och omsorgen i ökad utsträckning bygger på bästa tillgängliga kunskap 
• Förstärka kompetensen bland personal som möter personer med psykisk ohälsa 
• Skapa förutsättningar för att vårdens och omsorgens resultat följs upp på ett öppet och jämförbart sätt 

 
Delmål bemötande, delaktighet och inflytande 

• Öka patient- och brukarinflytande inom vården och omsorgen 
• Utveckla stödet till anhöriga till personer med psykisk ohälsa 
• Bidra till att minska stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa 

 
 
 
 

Utifrån regeringens PRIO satsning har den taktiska gruppen inom psykiatriområdet utarbetat en långsiktig utvecklingsplan som nu 
kompletteras med en mer detaljerad mål och aktivitetsplan. Satsningar utifrån fyra olika perspektiv 

1. Satsningar som ska vara gemensamma kommun och region 
2. Satsningar som bara berör en eller flera kommuner 
3. Satsningar som enbart berör regionen / psykiatrin 
4. Länsgemensam kompetensutveckling 

 
 

Styrande för de satsningar som planeras har varit del innehållet i regeringens PRIO plan och de mål och inriktningar som man har 
lyft fram, dels de prestationskrav som ställs på kommunerna och regionen för att få del av det statsbidrag som är avsatt för 
området. Planen kommer efterhand att byggas på med nya satsningsområden både utifrån de behov som succesivt kommer att 
växa fram och utifrån nya prestationskrav som kan komma. Taktisk grupp inom psykiatriområdet har fått i uppdrag av den 
strategiska gruppen att ha ett samordningsansvar för satsningar inom PRIO området som aktualiseras av de andra taktiska 
grupperna. 
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1. Gemensam utveckling kommunerna och regionen 
Nationellt delmål: 

1. Öka kompetensen och kunskapen om personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik och dess konsekvenser samt om 
betydelsen att behandla somatisk sjukdom hos personer som tillhör målgruppen 

2. Minska behovet av tvångsåtgärder och förbättra patientens upplevelse vid tvångsvård inom den psykiatriska heldygnsvården 
3. Öka sysselsättningsgraden för personer med psykisk funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

Ett mera varierat utbud av verksamheter med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning 
4. Bidra till samverkan och samordning mellan huvudmännen vid insatser riktade till personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik 

Regionalt mål Aktivitet Metod Samverkan Tidplan Uppföljning Ekonomi 
Taktiska gruppen inom Taktiska gruppen ska få Resurs tillhandahålles Processtödet ska 2013 - Årlig uppföljning Årlig 
programområde psykiatri ska tillgång till ett av huvudmännen samverka med 2016 kostnad av 
få bra förutsättningar uppfylla processtöd på 50% för motsvarande PRIO 
de nationella målen och sitt arbete funktioner för övriga medel 
delmålen i PRIO- satsningen taktiska grupper 400 000 kr 

Samverkan mellan 1.Uppföljning av 1.Anlita utredare som får Samma krav gäller 1. Mars Prestationskrav 140 000 kr 
kommunerna och regionen ska samverkansavtalet i uppdrag att göra en programområde barn – juni PRIO: + 
fungera utifrån de 2. Handlingsplan hur uppföljning utifrån och unga 2013 Dokumenterad kostnader 
samverkansöverenskommelser samverkan behöver regelverkets krav.  uppföljning och för att 
som träffats i länet. utvecklas  2. aug – handlingsplan för utveckla 
Vård och stöd ska ges på lika 3. Brukarorganisationer 2.Handlingsplan tas sept att utveckla handlings- 
villkor i hela länet. ska ha haft möjlighet att fram utifrån resultatet av  samverkan ska planen 

lämna synpunkter uppföljningen 3. sept redovisas. 
3. Remiss till 2013  
Hallandsrådet och de Uppföljning 
lokala brukarråden hösten 2013. 

Alla personer som har behov 
av insatser från kommunerna 
och regionen samtidigt ska ha 
rätt till en samordnad 
individuell plan - SIP 

Utveckling av arbetet 
med SIP planer i länet 

 
Lasse Johansson på RS 
gör en utredning om 
SIP. 

Information 
Utbildning 
Incitamentstyrning? 

 
Beslut13 mars: Avvakta 
resultat av RS utredning 
som ska vara klar i maj. 

Alla Taktisk grupper Start 
hösten 
2013 

 Kommer 
att 
redovisas 
senare 
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Regionalt mål Aktivitet Metod Samverkan Tidplan Uppföljning Ekonomi 
De nationella riktlinjerna för 
psykosociala insatser vid 
schizofreni ska vara 
vägledande för utveckling av 
arbetsmetoder runt personer 
med allvarlig eller komplicerad 
psykiatrisk problematik 

Försöksverksamhet med 
utveckling av 
integrerade team/ 
arbetssätt. 

 
I försöksverksamheten 
ska också ingå 
utveckling av 
vårdkedjor, metoder och 
arbetssätt runt personer 
med allvarlig eller 
komplicerad problematik 
utifrån de nationella 
riktlinjerna 

 
Genom försöksverksam- 
heten vill vi få kunskaps- 
byggande om 
samverkan och ny 
arbetsmetodik 

Två lokala projekt 
kommer att bedrivas i 
länet, Laholm och 
Kungsbacka, för att få 
erfarenhet från olika 
kommuner med olika 
storlekar. 

 
Taktiska gruppen 
kommer att formulera 
projektuppdrag och vara 
styrgrupp för projekten. 

Taktiska grupperna 
inom äldre, missbruk 
och funktionshinder 

Start 
projekt 
sept 
2013 

 
Driftstart 
plan 
1 jan 
2014 

Högskolan i 
Halmstad/ FOUU 
Process- 
utvärdering 

Kommer 
att 
redovisas i 
ett senare 
skede. 
Resurser 
kan 
behövas 
både 
under 
utveckling 
perioden 
och under 
försöks- 
verksam- 
heten. 

Utvecklingsområde på 
initiativ av taktisk grupp 
missbruk och beroende 
I länet ska finnas en väl 
utvecklad missbruks- 
verksamhet som även tar hand 
om personer med 
missbruksproblematik och 
samtidig psykisk sjukdom 

Utveckling av insatser/ 
verksamhet som riktar 
sig till personer med 
samsjuklighet. 

Taktisk grupp inom 
missbruk, beroende tar 
fram ett konkret förslag 
inom ramen för den 
länsgemensamma 
missbruksutredningen. 

Övriga taktiska 
grupper som kan vara 
berörda 

Förslag 
på 
remiss 

  
Kostnadsbe 
räknas efter 
beslut om 
missbruks- 
verksamhet 
i Halland 

Personer med psykisk 
funktionsnedsättning ska 
kunna få tillgång till de 
kognitiva hjälpmedel som man 
kan ha nytta av för att 
underlätta vardagen 

Utreda förutsättningarna 
för att personer med 
psykiska funktions- 
nedsättningar får till 
gång till sådana 
hjälpmedel 

Dialog med nätverket för 
arbetsterapeuter vilka 
brister som finns idag. 
Åtgärder planeras 
utifrån resultatet av 
denna dialog. 

Handikapp- 
Förvaltningen och 
hjälpmedelscentralen 

Sept 
2013 

 Vi behov av 
djupare 
utredning 
kan 
uppkomma 
kostnader. 
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Regionalt mål Aktivitet Metod Samverkan Tidplan Uppföljning Ekonomi 

 
Personer med psykiska 
funktionsnedsättningar ska få 
bättre somatisk hälsa 

Insatser ska göras för 
att förbättra den 
somatiska hälsan hos 
personer med psykiska 
funktionsnedsättningar. 

Ett hälsofrämjande 
synsätt ska vara 
utgångspunkten i 
vardagsarbetet. 

De lokala folkhälso- 
arbetarna kan vara ett 
stöd till de lokala 
verksamheterna i 
respektive kommun 

   

Årlig somatisk 
hälsoundersökning 

Uppsökande/ 
motiverande 

Krav till vårdenheterna 
inom vårdvalet 
samverkan med 
vårdgrannar 

   

Årlig kontroll av 
tandstatus 

Uppsökande tandvård Krav på tandvården i 
samverkan med 
vårdgrannar 

   

Levnadsvane 
intervention 

Olika hälsofrämjande 
aktiviteter och 
uppföljning 

Högskolan i Halmstad 
och FOUU 

2012 - 
2014 

  

Verksamheterna ska ha ett väl 
utvecklat brukarinflytande 

Utvecklingsplan och mål 
och aktivitetsplan 
förankras hos 
Hallandsrådet och de 
lokala brukarråden på 
respektive ort. 

Representanterna i 
taktiska gruppen för en 
dialog med 
representanter för 
brukarorganisationerna 

Övriga taktiska 
grupper 

   

Det ska finnas klara riktlinjer 
för hur kostnadsfördelningen 
ska se ut mellan kommun och 
region vid placeringar på 
behandlingshem 

En arbetsgrupp har fått i 
uppdrag att ta fram de 
problem som finns idag 
runt kostnadsfördelning 
vid placeringar 

Inventering av problem 
som kan uppstå. 
Redovisning till Taktisk 
grupp 

Taktisk grupp barn 
och unga 

Sept 
2013 
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2. Utvecklingsområden som bara berör kommunerna 
Regionalt mål Aktivitet Metod Samverkan Tidplan Uppföljning Ekonomi 
Personer med 
psykiska 
funktionsnedsättningar 
ska erbjudas 
boendestöd eller 
boende som är 
anpassat efter 
personens behov 

Utveckling av boendestöd och 
olika former av boendealternativ 
anpassat till målgruppen 
Ex trapphusboende 

Utvecklingsbehov behöver 
diskuteras i varje kommun 
utifrån de lokala 
förutsättningarna 

Andra 
taktiska 
grupper 

 Prestationskrav 
PRIO: Godkänd 
Inventering + 
Analys av hur väl 
individens behov är 
tillgodosedda på 
boendeområdet och 
sysselsättningsområ 
det. Planering hur 
verksamheten ska 
utvecklas 2013 – 
2014 

 
Analysen ska gälla 
män och kvinnor. 

 
Anhörig- och 
brukarorganisationer 
ska ha erbjudits att 
lämna synpunkter 

Varje 
kommun kan 
behöva 
ekonomiska 
resurser för 
att utveckla 
olika boende- 
alternativ 

Personer med 
psykiska 
funktionsnedsättningar 
ska kunna erbjudas 
arbete/ skola eller 
annan sysselsättning 
som är anpassat efter 
personens behov 

Utveckling av arbete/ 
skolformer och olika alternativa 
sysselsättningsmöjligheter för 
personer inom målgruppen. 
Ex lågtröskelverksamhet 

Utvecklingsbehov behöver 
diskuteras i varje kommun 
utifrån de lokala 
förutsättningarna. Samarbete 
bör ske med försäkringskassa 
och arbetsförmedling. 
Samarbete med 
Samordningsförbundet bör ske 
gemensamt via taktisk grupp. 

Kommunala 
verksamheter 
Sociala 
kooperativ 
Privata 
entreprenörer 
Fontänhus 

 Varje 
kommun kan 
behöva 
ekonomiska 
resurser för 
att utveckla/ 
stimulera 
utveckling av 
olika former 
av syssel- 
sättning 

Kungsbacka Utveckla samarbetet kring 
brukare som har insatser från 
kommun och regionsamtidigt 

Utredare/ samordnare för 
utveckling av samverkan och 
SIP men helst länsgemensamt 
projekt 

   450 000 
kronor för 
helår om 
lokalt projekt 

Utveckla samverkan mellan 
hälso- och sjukvård och 
socialtjänst 

Gemensam planeringsdag 
kommun och region 

   50 000 
kronor 

Utredning hur sysselsättning 
och funktionsstöd kan utvecklas 
i samarbete med 
försäkringskassan och 
arbetsförmedlingen 

Tillsätta en särskild utredare i 
sex månader 

   250 000 
kronor 

Genomföra utbildningsinsatser 
och utveckla arbetsmetoder 

ESL    250 000 
kronor 
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Regionalt mål Aktivitet Metod Samverkan Tidplan Uppföljning Ekonomi 
Varberg Gruppverksamhet 

1. Träning, kost och hälsa 
2. Socialträning, bryta 

isolering och utöka det 
sociala nätverket 

Starta två olika gruppverk- 
samheter med olika tema. 
Grupperna träffas en gång/ 
vecka, 2 timmar. Planering och 
stöd av två personal/ grupp. 

VPM 2014  230 000 – 
250 000 kr 
för ett år 

Falkenberg Samordnare för individuella Gemensam samordnare Kommunen Hösten  25 % 
planer (SIP) mellan region och kommun 

som ansvarar för att SIP planer 
och VPM 2013 - 

2014 
130 000 
kronor 

blir gjorda och utveckla 
metoder för samverkan 

Utveckling av boendestödet Arbetsterapeut som gör  Hösten  50% 
genom tillgång till 
arbetsterapeutisk kompetens 

hembesök tillsammans med 
boendestödet 

2013- 
2014 

230 000 
kronor 

Halmstad Samordnare för individuella Gemensam samordnare Samverkan Hösten  25% 130 000 
planer (SIP) mellan region och kommun mellan 2013- kronor 

som ansvarar för att SIP planer kommunen 2014 
blir gjorda och utveckla och regionen 
metoder för samverkan 

Laholm Möjliggöra meningsfull Bedriva ett utvecklingsarbete  Hösten  Redovisas 
sysselsättning för målgruppen av sysselsättning och boende 2013- senare 
och utveckla boenden på inom kommunen 2014 
hemmaplan 
Utveckla samarbetet mellan Utvecklingsarbete tillsammans VPM Hösten  Redovisas 
kommunen och psykiatrin och med psykiatrin och tillsätta en 2013 - senare 
få arbetet med SIP att fungera samordnare för SIP 2014 

Hylte Starta upp ett samarbete mellan 
boendestöd och 
rehabiliteringspersonal 

 Internt inom 
kommunen 

Hösten 
2013 

 50 000 
kronor 

Utreda och utveckla samarbetet 
inom kommunen och mellan 
kommunen och psykiatrin. 

Anställa en utredare som får i 
uppdrag att utreda hur det 
fungerar idag och som får i 
uppdrag att lämna förlag till hur 
samarbetet ska utvecklas. 

VPM Hösten 
2013 

 Lön ca: tre 
månader 
133 000 
kronor 
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3.Utvecklingsområden som bara berör regionen/ psykiatrin 
 

Regionalt mål Aktivitet Metod Samverkan Tidplan Uppföljning Ekonomi 
Heldygnsvården inom 
psykiatrin ska bedriva en vård 
och behandling som bygger 
på en hög kompetens. 
tvångsåtgärder ska i 
möjligaste mån undvikas. 

Fortsätta utvecklingen 
av ”Bättre vård mindre 
tvång” så att detta når 
alla vårdavdelningar. 

Sprida de kunskaper som 
genombrottsprojektet gett till alla 
vårdavdelningar genom 
information, workshops m.m. 
Delta med tre vårdavdelningar i 
den nya SKL satsningen, PIVA 
Halmstad, avdelning 22 Varberg 
och avdelning 26 Halmstad 

 
Vuxen- 
psykiatrin och 
BUP 

2013 och 
2014 

Prestationskrav 
PRIO: 
Medverkan i 
genombrotts- 
projekt/ annat 
utvecklingsarbete 
+ rapportering till 
PAR. 
Uppföljning 
hösten 2013 

1, 5 milj 
kronor 

Fortsatt utbildning i 
KBT till all personal 

Utbildning genomförda av interna 
föreläsare 

Våren 2014 150 000 
kronor 

Utveckling av registreringen i 
befintliga kvalitetsregister 

Information till chefer 
och annan berörd 
personal. 

Utbildning till personal. Stöd och 
handledning och kontroll. 

Nytta: 
Går det att få 
ut använd- 
bara data för 
att följa 
utvecklingen 
av vården? 

2013 - 
2014 

Prestationskrav 
PRIO: Rapportera 
möjliga 
verksamheter + 
antal som kan 
rapporteras m.m. 
Uppföljning 
hösten 2013 

Beräk- 
ning 
pågår 

Öppenvården inom psykiatrin Utveckling behöver Översyn av alla Socialtjänsten 2013 -   
ska vara basen i specialist- ske av öppenvårdsmottagningar i länet. i respektive 2014 
verksamheten och den mesta verksamheterna inom kommun 
vård ska bedrivas på denna psykiatrins öppenvård.  
vårdnivå. Samverkan ska ske Detta gäller såväl Primärvården/ 
med vårdgrannar runt vårdens innehåll, närsjukvården 
personer med psykiska kompetens som 
funktions-nedsättningar så att variationer i utbud. 
vård och stödinsatser kan ges 
gemensamt. 
Vuxenpsykiatrin ska ha ett 
Barnperspektiv 

Barnen till personer 
har en utsatt situation 
och risker drabbas av 
psykisk ohälsa 

I psykiatrin i södra Halland finns 
barnombud. Utveckling av denna 
verksamhet ska ske i hela länet. 

Socialtjänst 
och skola 

2013   
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4. Kompetensutveckling 
Nationellt delmål för kompetensutveckling: 

1. Bidra till att vården och omsorgen i ökad utsträckning bygger på bästa tillgängliga kunskap 
2. Förstärka kompetensen bland personal som möter personer med psykisk ohälsa 
3. Skapa förutsättningar för att vårdens och omsorgens resultat följs upp på ett öppet och jämförbart sätt 

Mål och aktiviteter 
Utifrån de övergripande målen i regeringsgens PRIO satsning för området kompetensutveckling har den taktiska gruppen lyft fram ett antal angelägna 
områden. För genomförande av utbildningsaktiviteterna har den taktiska gruppen tillsatt en speciell utbildningsgrupp bestående av representanter från alla 
kommunerna, psykiatrin och brukar- och anhörigorganisationerna. 

Tidigare gemensamma satsningar inom länet: Gemensamma utbildningssatsningar i länet har tidigare skett inom området psykiatrisk rehabilitering och 
all baspersonal inom kommunerna och psykiatrin har under fyra års tid fått utbildning för att kunna ge ett bättre omhändertagande av målgruppen och 
betydelsen av samverkan. De Nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni ställer ytterligare krav på utbildning av den personal hos både 
kommunerna och regionen som arbetar med personer med svåra psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. I planeringen av utbildningsinsatserna 
kommer erfarenheter från tidigare utbildningar att vägas in. Kostnad för alla utbildningssatsningar redovisas senare. 
Regionalt mål Aktivitet Metod Samverkan Tidplan Önskat 

resultat/ 
Uppföljning 

Ekonomi 

Personer inom 
kommunerna och 
psykiatrin som kommer 
i kontakt med personer 
med en allvarlig eller 
komplicerad psykiatrisk 
problematik ska ha 
sådan kunskap så att 
de kan möta dessa 
personers behov utifrån 
bästa tillgängliga 
kunskap. De nationella 
riktlinjerna för 
psykosociala insatser 
vid schizofreni ska vara 
utgångspunkten i mötet 
både inom 
kommunerna och inom 
psykiatrin 

Utbildning i Supported 
employment 

3 dagar + handledning 
Kostnad per kursplats: ca 
4000 kr 
Beräknat antal kursdeltagare: 

Utbildningen genomförs i 
samverkan med 
Samordningsförbundet 

  
 
 
 

Hitta former 
för att 

vidmakthålla 
kompetensen 

i länet 
Högskolan i 
Halmstad/ 

FOUU både 
under 

processen 
och efter 
slutförd 

utbildning 

Kostnads 
beroende 
på antal 
deltagare 

Kännedomsutbildning i 
Supported employment 

1 dag 
Kostnad per kursplats: ca 500 
kronor 
Beräknat antal kursdeltagare: 

Utbildningen genomförs i 
samverkan med 
Samordningsförbundet 

  

Vård och 
stödsamordning  7,5 
högskolepoäng 

Kurs på kvartsfart under två 
terminer 
Kostnad per kursplats: ca 10 – 
13 000 kr 
Beräknat antal kursdeltagare: 

Genomförs i samarbete med 
Högskolan i Halmstad 
Beslut13 mars: PRIOUtb 
påbörjar förberdelsearbetet 

  

Vård och 
stödsamordning 30 
högskolepoäng (Case 
manager) 

Kurs på kvartsfart under fyra 
terminer 
Kostnad per kursplats: ca 25 – 
35 000 kr 
Beräknat antal kursdeltagare: 

Genomförs i samarbete med 
Högskolan i Halmstad 
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Regionalt mål Aktivitet Metod Samverkan Tidplan Uppföljning Ekonomi 
Personal som möter 
personer med psykisk 
funktionsnedsättning ska ha 
en hög kompetens 

Utbildning i MI = 
motiverande samtal 

 Alla taktiska grupper    

Alla personer som har 
behov av insatser från 
kommunerna och regionen 
samtidigt ska ha rätt till en 
samordnad individuell plan - 
SIP 

Lasse Johansson på 
RS gör en utredning 
om SIP. 
Utbildning hur man kan 
arbeta med en SIP- 
plan kan vara en åtgärd 
som kommer att 
behövas. 

En del i utvecklingsarbetet 
med SIP. 
Beslut13 mars: Avvakta 
resultat av Lasses utredning 
som ska vara klar i maj. 

Alla taktiska grupper    

PRIO-utb har fått i uppdrag av taktisk grupp inom psykiatriområdet att inventera hur stor målgruppen är för respektive utbildning 

 
PRIO - Taktisk grupp inom 
Funktionshinderområdet: 
Medarbetare inom 
kommunen och regionen 
som i sitt arbete möter barn 
och unga eller vuxna med 
svår autism och /eller 
utvecklings-störning i 
kombination med psykisk 
ohälsa ska ha en hög 
kompetens för denna 
uppgift. 

 
Utbildningssatsning för 
medarbetare inom 
kommunerna och 
regionen som arbetar 
med personer med 
dessa funktions- 
nedsättningar. 

 
Kompetensutveckling 
Regional kompetens- 
utvecklingsgrupp inom 
taktiska grupp personer med 
funktionsnedsättning 
planerar och genomför 
denna utbildning. 

 
Samarbete ska ske med 
PRIO-utb inom 
psykiatriområdet och 
utbildningsgruppen inom 
taktisk grupp barn och 
unga 

 
2014-2016 

  

PRIO – Taktisk grupp inom 
missbruksområdet 

Ny omgång 
missbruksutbildning 
enligt SKL modell 

Samma uppläggning som 
tidigare utbildningar 

Taktisk grupp inom 
psykiatriområdet 

Våren 2014   
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