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Abstract 

The aim of this study was to examine how professionals within psychiatry and social services 

experiences of collaboration concerning clients in need of joint support. Four qualitative 

interviews with professionals from social services and psychiatry were carried out. Theory of 

collaboration was used to analyse the results and showed that the professionals adjust their 

collaboration in regard to the needs of the client. Factors that appeared to interfere and 

obstruct collaboration were professionals’ different approach and difference in status. Unclear 

distribution of work and disagreement about where the main responsibility lies were also 

viewed as interfering factors. Promoting factors were specialisation in the organisations which 

were considered to increase the total amount of expertise and the research which supports the 

need of collaboration for these clients. The results of this study is in line with previous 

research. An interpretation of the result could be that it is difficult to achieve efficient 

collaboration between different authorities despite unanimous research that highlights the 

need of collaboration, the informants’ awareness of the need and legislation of collaboration 

as long as it is shared responsibility between different authorities for this group of patients.  

Keywords: Collaboration, social services, health care, psychiatry. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

 
Denna studies syfte var att undersöka professionella inom psykiatri och socialtjänst 

upplevelser av att samverka kring personer i behov av sammansatt stöd. Fyra kvalitativa 

intervjuer med professionella inom socialtjänst och psykiatri genomfördes. Studiens resultat 

analyserades med hjälp samverkansteori. Resultatet visade att professionella anpassar sin 

samverkan efter personens behov. Hindrande och försvårarande faktorer för samverkan 

beskrevs vara professioners skilda synsätt samt olika professioners status. Otydlig 

ansvarsfördelning samt oenighet om vilken verksamhet som har det yttersta ansvaret beskrevs 

också som hindrande. Främjande faktorer för samverkan var de olika huvudmännens 

specialisering som ansågs öka den sammanlagda kompetensen. Även forskning som stödjer 

att samverkan är nödvändig för dessa personer beskrevs som främjande. Resultatet av studien 

ligger i linje med tidigare forskning. En tolkning av resultatet skulle kunna vara att det kan 

vara svårt att åstadkomma effektiv samverkan mellan olika huvudmän den samstämmiga 

forskningen som belyser behovet av samverkan till trots, liksom informanternas medvetenhet 

om behovet samt lagstiftning om samverkan, så länge det är delat huvudmannaskap för denna 

grupp. 

Nyckelord: Samverkan, socialtjänsten, hälso- och sjukvård, psykiatri.  
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1. Inledning   
Under min tid som socionomstudent har ett visst fenomen fångat mitt intresse. Det har varit 

ett återkommande fenomen, som inte alltid varit uttalat men som ändå alltid funnits genom 

utbildningens gång. Det jag syftar på är samverkan. Under min studietid har jag insett att 

socionomer har en unik möjlighet att fungera som en samverkande länk mellan utsatta 

människor och resten av samhället. Som socionomer har vi möjlighet att vara en hjälpande 

hand i kontakten med andra samhälleliga instanser. Socionomer har värdefull kunskap om 

samhällets funktioner och kan se sociala problem utifrån olika perspektiv och omständigheter. 

I möten med yrkesverksamma personer har jag blivit varse om att samverkan är ett komplext 

arbetssätt som i många fall leder till missförstånd, konflikter och felaktiga uppfattningar om 

den andra verksamheten eller professionen. Detta väckte mitt intresse av att undersöka hur 

samverkan kring personer som kräver insatser från både psykiatri och socialtjänst sker samt 

undersöka vilka delar inom samverkan professionella anser vara hindrande respektive 

främjande.   

 

1.1 Problembakgrund 

Enligt forskning är samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst nödvändig i dagens 

samhälle, detta för att insatser av social och hälsorelaterad natur ska bli så effektiv som 

möjligt (Copoeru et al., 2013; Daka-Mulwanda, Filbert, Klein, & Thornburg, 1995; Dosser, 

Handron, McCammon, Powell, & Spencer, 2001; Hokenstad, Ritvo, & Rosenberg 1979; 

Kvarnström, 2007; Nordström, Hedberg, Josephson, & Kjellström 2016 & Schneiderman, 

1978). Vikten av samverkande arbete betonas i Världshälsoorganisationens dokument 

Health21 (1999) där en målsättning handlar om att professioner inom hälsosektorn i de 

europeiska medlemsländerna ska utveckla teamarbete och samarbete som bygger på respekt 

för de olika professionernas expertis.  

En förklaring till det ökade behovet av samverkan kan vara att dagens hjälpbehov blir allt mer 

komplexa. I många fall kräver brukarens problematik insatser från olika verksamheter och 

instanser samtidigt. Copoeru et al. (2013) menar att en människa med exempelvis missbruks- 

och beroendeproblematik kräver hjälp från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Ingen av 

dessa verksamheter kan på egen hand tillgodose brukarens alla behov. Nordström et al. (2016) 

menar att i kombination med de komplexa hjälpbehoven är behovet av samverkan även en 
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direkt följd av att samhället blir allt mer specialiserat och uppdelat, det är vanligt att 

professioner sitter skilda ifrån varandra. Detta menar Nordström et al. kräver en högre grad av 

samverkan, för att säkerställa att brukarens insatser inte blir splittrade.  

Även om det finns en konsensus om att samverkan behövs, råder det delade uppfattningar om 

hur en fungerande samverkan ska uppnås i det sociala arbetet. I fråga om samverkan finns det 

många aspekter att ta hänsyn till. Enligt tidigare forskning kan samverkan påverkas av, status 

och strider om revir, problem som beror på att olika verksamheter och professioner har olika 

perspektiv och målsättningar, skillnader i organisationers struktur och uppbyggnad samt på 

grund av att verksamheter tillhör olika huvudmän (t.ex. Copoeru et al., 2013; Hokenstad et al., 

1979; Mizrahi & Abramsson, 2000 & Nordström et al., 2016). Ett särskilt viktigt 

samverkansområde inom hälso- och sjukvård är samverkan kring människors psykiska ohälsa, 

vilket gör det intressant att studera hur socialtjänsten kan samverka med psykiatrin. 

 

1.2 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka professionella inom psykiatri och socialtjänst upplevelser 

av samverkan kring personer som behöver sammansatt stöd av socialtjänst och psykiatri.  

För att besvara syftet formuleras följande frågeställningar: 

 Hur beskriver respondenterna att samverkan sker och fungerar kring personer som 

behöver sammansatt stöd av psykiatri och socialtjänst? 

 Vilka hindrande respektive främjande faktorer upplever de professionella inom 

psykiatri och socialtjänst att det finns när de samverkar med varandra? 

1.3 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa studien genom att enbart utgå från samverkan mellan psykiatri och 

socialtjänst, dels eftersom studien har en begränsad tidsram men även på grund av 

verksamheternas intersektoriella- och interprofessionella sammansättning. Centrala teman 

som kommer beaktas i studien är, struktur- och organisationsskillnader, tolkning och 

målsättning samt status.  
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1.4 Begreppsdefinitioner 

Samverkan: Det är viktigt att skilja mellan begrepp som samverkan och samarbete, att 

samarbeta är något som sker varje dag, utan att vi kanske tänker på det. Att samverka däremot 

handlar om att personer, ofta från olika organisationer och med skilda utbildningar och 

regelverk arbetar tillsammans mot ett uttalat och gemensamt mål. Den här uppsatsen 

behandlar den samverkan som sker mellan socialtjänst och psykiatri, vilka båda är så kallade 

människobehandlande organisationer. Människobehandlande organisationer består av 

personer som är utbildade för att arbeta med andra människor (Danermark, 2005).  

Intersektoriell samverkan: Intersektoriell samverkan innebär att organisationer som tillhör 

skilda huvudmän arbetar med varandra. Den här studien undersöker hur samverkan sker samt 

vilka hindrande och främjande faktorer som uppstår när psykiatrin och socialtjänsten ska 

arbeta med varandra, på ett intersektoriellt plan (Bergmark et al., 2017). 

Interprofessionell samverkan: Interprofessionell samverkan innebär att personer med skilda 

utbildningar och professioner arbetar med varandra. Interprofessionell samverkan kan 

förekomma internt, det vill säga att skilda professioner i samma team arbetar tillsammans och 

externt, det vill säga att skilda professioner från olika team och olika organisationer arbetar 

tillsammans. I den här uppsatsen förekommer både intern- och extern samverkan mellan 

professioner. Den interna samverkan utgörs av det arbete som intervjupersonerna från 

psykiatrin har med professioner inom sitt egna team. Den externa samverkan utgörs av arbetet 

som sker mellan intervjupersonerna från socialtjänsten och intervjupersonen som arbetar som 

psykolog på psykiatrin (jfr Kvarnström, 2007 & Hokenstad, 1979).  

SIP: Under intervjuerna använder intervjupersonerna begreppet SIP upprepade gånger för att 

förklara hur samverkan mellan socialtjänst och psykiatri sker.  

SIP står för Samordnad Individuell Plan och ska upprättas när en person behöver hälso- och 

sjukvård och socialtjänst och även behöver en plan för att behoven ska tillgodoses. I en SIP 

ska det framgå vilka insatser som krävs, vilka insatser som kommunen ska stå för och vilka 

insatser som landstinget ska stå för. Det ska även framgå om kommunen eller landstinget ska 

ha det övergripande ansvaret. SIP är lagstadgat i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen och i 3 f § hälso- 

och sjukvårdslagen (Socialstyrelsen, u.å.).  
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1.5 Uppsatsens disposition 

Studien består av sex kapitel. Under det första kapitlet, inledning beskrivs problembakgrund, 

syfte och frågeställningar, avgränsningar samt begreppsdefinitioner. I kapitel två presenteras 

den teoretiska referensramen som ligger till grund för analys av empirin. Kapitel tre, tidigare 

forskning beskriver litteratursökningen och val av tema samt beskriver forskning på det 

studerade ämnet, kapitlet avslutas med en kort diskussion kring hur tidigare forskning 

kommer användas och knytas an i studien. I kapitel fyra, metod presenteras forskningsdesign 

och tillvägagångssätt, därefter följer en beskrivning av studiens validitet, reliabilitet samt 

generaliserbarhet. Kapitlet avslutas med redogörelse över vilka forskningsetiska aspekter som 

beaktats. Kapitel fem består av, resultat och analys där empirin presenteras tillsammans med 

analys för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Det sjätte kapitlet, diskussion inleds 

med en sammanfattning av studiens viktigaste resultat, sedan presenteras en 

resultatdiskussion. Därefter följer en metoddiskussion, kapitlet avslutas sedan med förslag till 

fortsatt forskning.  

 

2. Teoretisk referensram 

2.1 Kapitlets disposition 

I detta kapitel beskrivs studiens teoretiska referensram som tillsammans med tidigare 

forskning utgör grunden för tolkning och analys av empirin. Samverkansteorin utgår från tre 

grundläggande typer av faktorer som påverkar möjligheten till samverkan (Danermark, 2005). 

Först följer en beskrivning av kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer, därefter beskrivs 

faktorer kring den organisatoriska situationen och slutligen beskrivs faktorer kring formella 

och informella regler. Dessa faktorer förklarar och problematiserar hur samverkansförfarandet 

påverkas av den organisatoriska strukturen, lagar och regler samt skilda synsätt. Danermark 

betraktas som samverkansteorins fader, därför har jag valt att utgå från hans teori om 

grundläggande faktorer för samverkan. Kapitlet avslutas med en kort beskrivning om hur 

teorin kommer knytas an och användas i analysen.  
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2.2 Kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer 

Danermark (2005) beskriver att samverkan ofta inbegriper att personer med olika professioner 

arbetar med varandra. Professioners olika synsätt kan vara både främjande och hindrande till 

samverkan. Personer med skilda professioner har olika utbildningar i vilka de uppfostrats i 

olika kulturer samt till att se saker ur olika synsätt och perspektiv, detta menar Danermark kan 

vara positivt eftersom de olika professionerna kompletterar varandra genom sina olikheter. 

När yrkesverksamma från olika professioner samverkar, bidrar var och en med sin specifika 

kunskap och sitt specifika förhållningssätt.  

Det kan vara stimulerande och främja samverkan, men det kan även leda till att samverkan 

kompliceras och hindras. När personer från skilda professioner ska arbeta tillsammans kan 

irritation och frustration uppstå, som bland annat kan handla om att professioner vill få gehör 

för just sitt perspektiv eller tillvägagångsätt. Det blir en kamp om dominans, inflytande och 

prestige. Danermark (2005) menar att praktiskt handlande inte baseras på sanna fakta, utan är 

en följd av olika antaganden kring hur problem uppstår och hur de ska lösas. Olika 

professioner kan ha olika antaganden kring hur ett problem har uppstått och hur man ska gå 

tillväga för att lösa det. För att undvika frustration är det viktigt att inblandade personer 

reflekterar över och är medvetna om, att antaganden inte är sanna fakta utan är baserade på 

skilda teoretiska referensramar. Det finns inte ett rätt sätt att se och lösa problemet på, det 

finns enbart olika antaganden som kan härledas till bland annat professionstillhörighet.  

I och med att olika professioner har olika perspektiv och teoretiska antaganden, är det givet att 

dessa teorier kommer mötas i samverkan. Det är viktigt att professionella som arbetar inom 

människobehandlande organisationer ser människan som en helhet. Detta för att undvika en 

uppdelning av personen man samverkar kring, där respektive perspektiv behandlas var för sig. 

De olika professionernas perspektiv ska istället smälta ihop till en helhet. Bakom olika 

arbetssätt finns alltså olika antaganden och teoretiska perspektiv. För att främja och komma 

vidare med samverkan är det viktigt att olika professioner förklarar sina teoretiska 

utgångspunkter och perspektiv, detta för att den andra professionen ska förstå varför en viss 

profession väljer att agera på ett visst sätt (Danermark, 2005). 

Danermark (2005) beskriver att samverkan kan hindras av att vissa yrkesgrupper och 

professioner har högre status än andra, samt att olika professioner har olika mycket prestige 

och makt. Ju större obalans det är mellan professionerna, ju fler problem med samverkan 

uppstår. Danermark beskriver även att alla professioners kunskap ska räknas men han menar 
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att av egen erfarenhet väger en läkares kunskap ofta tyngst till följd av dennes 

professionstillhörighet. 

 

2.3 Organisatoriska strukturer 

En svårighet som Danermark (2005) beskriver i samband med samverkan mellan olika 

verksamheter är skillnader i den organisatoriska strukturen avseende hur och vart beslut fattas. 

Som anställd är du en del av den organisatoriska strukturen, vilket innebär att du till viss del 

är bunden att agera enligt organisationens regler och tillvägagångssätt. Den organisatoriska 

strukturen styr till stor del de anställdas agerande. En del organisationer är hierarkiskt 

uppbyggda, vilket innebär att beslut tas på en högre nivå. I en platt organisation däremot, 

delegeras beslutsbefogenheten långt ut till verksamhetens anställda. Detta innebär att anställda 

inom olika verksamheter har olika beslutsmandat, vilket leder till att samverkan i många fall 

fördröjs och blir ineffektiv, eftersom vissa parter är tvungna att gå högre upp och invänta 

beslut från chefen.  

För att samverkan ska fungera och vara ett effektivt arbetssätt, krävs det att anställda inom 

organisationen har beslutarrätt avseende beslut som rör samverkan. Danermark (2005) menar 

att det finns olika anledningar till att beslut inte delegeras. I vissa fall vill inte 

samverkansgruppen ha delegation, eftersom det leder till merarbete samt ett större ansvar. 

Som chef kan det finnas prestige i att vara den person som tar beslut och man vill ogärna 

lämna ifrån sig detta. I de fall beslut delegeras till anställda, är chefen skyldig att bistå med 

resurser och kunskap för att de anställda ska kunna verkställa beslutet som delegerats. 

Danermark menar vidare att det är viktigt att redan innan ett samverkansarbete påbörjas 

diskutera och klargöra vilka beslutsmandat de anställda har. Det är även viktigt att diskutera 

gällande beslutsmandaten inom samverkansgruppen, för att motverka konflikter och 

missuppfattningar.  

Danermark (2005) beskriver att möjligheten att samverka påverkas av att vissa organisationer 

är mer politiskt styrda än andra. Han beskriver att hälso- och sjukvården har en låg grad av 

politisk styrning medan socialtjänsten har en mycket hög grad av politisk styrning. Danermark 

menar vidare att låg grad av politisk styrning leder till hög frihetsgrad för yrkeskategorin. Hög 

grad av politisk styrning däremot, leder till låg frihetsgrad för yrkeskategorin. När människor 

med skilda frihetsgrader samverkar med varandra kan det resultera i att olika svårigheter 

uppstår. Danermark framhåller vikten av att personer som samverkar är medvetna om att den 
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organisatoriska strukturen, i många avseenden, styr en persons möjlighet att handla. Detta 

innebär att tre personer kan ha samma utbildning och profession men samtidigt ha olika 

förutsättningar, eftersom den organisatoriska strukturen skiljer sig åt. 

 

2.4 Formella och informella regler  

Organisationer och individer är bundna av den organisatoriska strukturen, strukturen skiljer 

sig åt mellan olika organisationer, vilket kan leda till problem i samband med samverkan. 

Andra problem som kan leda till att samverkan försvåras handlar om att organisationer kan ha 

skilda regelverk. Alla organisationer och individer styrs av lagar och förordningar, dock 

skiljer regler och lagar åt, beroende på vilken organisation man arbetar inom (Danermark, 

2005). Lagar och förordningar klargör vem som har ansvaret i en verksamhet vilket leder till 

att personer som samverkar med varandra har olika hög grad av ansvar, detta menar 

Danermark leder till en maktobalans mellan rollerna. Personer från skilda organisationer har 

varierande mycket status och makt samt att de har skilda perspektiv. En läkare har det 

medicinska ansvaret och har därmed den slutgiltiga beslutarrätten i dessa frågor, en socionom 

däremot ska ansvara för de sociala delarna och har rätten att ta beslut i dessa frågor. Rådande 

ansvarsuppdelning leder inte till att samverkan hindras men förmågan att samverka, kan 

försvåras när en person som har ansvar och makt i en viss typ av frågor även försöker 

bestämma i frågor som inte rör dennes ansvar. Danermark (2005) menar att detta sker i större 

omfattning när statusskillnaden mellan yrkeskategorierna är högre. Han menar att det är större 

risk att ansvarsfrågan förskjuts när en läkare och en socionom samverkar än om exempelvis 

en lärare och en studie- och yrkesvägledare samverkar, eftersom de senare anses ha mer 

jämlika roller medan en läkare anses ha betydligt mer status än en socionom. Samverkan 

främjas med andra ord av jämlika maktrelationer mellan inblandade personer och hindras av 

ojämna relationer som i vissa fall leder till maktmissbruk. 

2.5 Teorianvändning 

Empirin kommer analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen samt med stöd av 

tidigare forskning. Presenterade grundläggande typer av faktorer som påverkar möjligheten 

till samverkan kommer tillämpas för att analysera insamlad empiri.   

 

 



8 
 

3. Tidigare forskning 

3.1 Kapitlets disposition 

Detta kapitel inleds med en redogörelse över hur sökprocessen efter relevant litteratur har gått 

till samt en förklaring kring hur studiens tema har valts ut. Därefter följer en sammanställning 

av tidigare forskning över det studerade ämnet, uppdelat i tre teman, vilka är: struktur- och 

organisationsskillnader, tolkning och målsättning samt status. Kapitlet avslutas med en kort 

diskussion om hur tidigare forskning och centrala begrepp kommer knytas an och användas i 

studien.  

3.2 Litteratursökning och teman 

För att söka relevant litteratur har jag använt följande databaser: SocIndex, Web of Science 

och Google Scholar. De sökord som användes var collaboration, social services och health 

care. Sökorden genererade i 393 träffar, av dessa kunde ett stort antal artiklar sållas bort på 

grund av att rubrikerna inte var förenliga med arbetets syfte. Efter detta kvarstod 25 artiklar 

med rubriker som var relevanta för studiens syfte. När jag läst samtliga abstract valde jag att 

använda 8 av dessa artiklar i min studie. Artiklarna valdes ut av tre anledningar, dels eftersom 

de undersökte samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst, dels eftersom de 

studerade samverkan i relation till två huvudsakliga nivåer, vilka är: intersektoriell- och 

interprofessionell samverkan och till sist eftersom jag fann en röd tråd mellan de olika 

artiklarna, beträffande hindrande och främjande faktorer av samverkan. Jag kunde urskilja tre 

centrala teman i artiklarna, vilka är, struktur- och organisationsskillnader, tolkning och 

målsättning samt status. Dessa teman har varit styrande i min redogörelse över tidigare 

forskning samt vid utformandet av intervjuguiden. Jag har även granskat de utvalda 

artiklarnas referenshänvisningar, för att på så sätt få tips på övrig relevant litteratur inom 

ämnet. Litteratursökningen har avgränsats till artiklar, avhandlingar och myndighetsrapporter.  

 

3.3 Struktur- och organisationsskillnader 

I forskningsstudier inom det studerade ämnet, förs resonemang kring hur samverkande 

verksamheter påverkas av skillnader i organisationers struktur- och organisationsuppbyggnad 

samt skillnader mellan regler och huvudmannaskap (t.ex. Copoeru et al., 2013; Hokenstad et 

al., 1979 & Schneiderman, 1978). 

Rapporten, Future of the National Health Service (1977) citerad i Hokenstad et al., (1979) och 

Schneiderman (1978) innehåller ett antagande om att effektivt samarbete mellan hälso- och 
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sjukvård och socialtjänst endast kan bli möjligt om respektive verksamhet kan förlita sig på 

varandras skilda expertis, och inte försöka hantera situationen på egen hand. Den här 

rekommendationen bortser dock från alla strukturella och organisatoriska aspekter vid 

samverkan och tar enbart hänsyn till den interprofessionella delen av samverkan. Detta 

innebär att ansvaret för att uppnå god samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård 

helt vilar på enskilda professioner.   

Schneiderman (1978) skrev redan för 40 år sedan en artikel där han undersöker eventuella 

hinder för en effektiv samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst samt mellan 

läkare och socionomer. Undersökningen utgår från situationen i England, där hälso- och 

sjukvård och socialtjänst, i likhet med Sverige, tillhörde två olika organisatoriska fält, som till 

stor del styrs och finansieras av skilda myndigheter. I England styrdes då socialtjänsten på 

lokal nivå och hälso- och sjukvården under statlig regim. Det fanns en önskan inom landet, att 

hälso- och sjukvården och socialtjänsten skulle organiseras och struktureras mer likartat, för 

att underlätta samverkan mellan dem.  

Ett hinder som Schneiderman (1978) beskrev, är den intersektoriella samverkan som 

förekommer mellan verksamheterna. Han beskriver att det kan uppstå konflikter mellan 

verksamheterna, angående vilken myndighet som ansvarar för att tillgodose brukarens behov. 

Verksamheterna finansieras av olika myndigheter, vilket innebär att den verksamhet och 

myndighet som är ytterst ansvarig för att tillgodose brukarens behov även är ansvarig för 

eventuella kostnader. 

I en studie genomförd i Rumänien av Copoeru et al., (2013) uppger majoriteten av 

informanterna att deras tillvägagångssätt vid samverkan var en direkt följd av rådande 

lagstiftning samt av organisationens uppbyggnad. Det största problemet inom organisationens 

uppbyggnad, ansågs vara bristande rutiner. Informanterna ansåg att verksamhetens rutiner, 

avseende samverkan var ineffektiva. Rutinerna upplevdes vara allt för formaliserade och var 

djupt rotade inom de anställda, de menade att det var svårt att prova på nya sätt att samverka 

eftersom det stred mot det gamla vanliga sättet. Rutinerna förblev oförändrade, vilket ledde 

till en bristfällig och ineffektiv samverkan. En del informanter upplevde även att lagstiftning 

och byråkrati rörande samverkande åtgärder var krångliga och förvirrande, vilket ledde till att 

man tappade motivationen och istället försökte undvika att samverka med andra 

verksamheter. 
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3.4 Tolkning och målsättning 

Bergmark et al., (2017) har undersökt erfarenheter av samverkan bland enhetschefer inom 

socialtjänsten. Ett resultat som framkommer visar att informanterna har olika uppfattningar 

om vad ord som samverkan och samarbete betyder. Vissa informanter anser att dessa begrepp 

är likställda. En informant likställer samverkan med försök till samsyn, en annan menar att 

samverkan är ett sätt att organisera sig runt ett gemensamt syfte. En tredje informant anser att 

samverkan är lätt att säga men svårt att göra. Seaburn et al., (1996, s.9) citerad i Dosser et al., 

(2001, s.72) definierar samverkan genom följande citat: ”To collaborate is to create 

conversations in which people are joined together, meanings are fashioned, purposes are 

defined, roles are clarified, goals are established, and action taken”.  

Nordström et al. (2016) tar i sin studie upp olika främjande och hindrande faktorer kring 

samverkan. Studien avser undersöka professionellas erfarenheter av samverkan enligt 

samordnad individuell plan, SIP. En faktor som informanterna anser är viktig för en lyckad 

samverkan är att olika professioner har en likartad tolkning av gemensamma avtal. Det 

framkommer att informanterna har olika tolkningar och varierande kompetens kring hur 

arbetet med SIP ska gå till. En informant uppger att hon inte visste vad en SIP var. En annan 

informant berättar att dennes verksamhet tolkade SIP utifrån sin egen verksamhet och antog 

att andra verksamheter också gjorde egna tolkningar utifrån sin profession och verksamhet. 

Detta menar informanten leder till missförstånd och delade uppfattningar kring hur SIP ska 

användas. Informanterna anser att det är viktigt att de får gemensam utbildning kring tolkning 

och avtal gällande SIP för att undvika konflikter och feltolkningar (ibid.).  

Resultaten visar även att informanterna har ett behov av att skydda den egna verksamheten 

och dess uppdrag. Om önskan att skydda den egna verksamheten blir för stark riskeras fokus 

förskjutas från brukarens behov till vad man anser att den andra verksamheten borde göra. 

Författarnas slutsats är att brukarens behov måste styra om SIP ska vara ett användbart 

redskap (Nordström et al., 2016). Detta framhålls även i en avhandling av Eliasson (2010) där 

författaren tar upp att när socialtjänst och hälso- och sjukvård arbetar tillsammans krävs det 

att fokus riktas mot brukaren och inte på organisationerna och deras respektive arbetssätt.  

3.5 Status som hinder 

Enligt Hokenstad et al., (1979) kan status vara en hindrande omständighet för effektiv 

samverkan. De beskriver att det finns en statusskillnad mellan socialtjänstens och hälso- och 

sjukvårdens professioner. Hälso- och sjukvården rymmer ett antal olika professioner, 
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organisationen utgörs av bland annat, läkare, sjuksköterskor, skötare och socionomer medan 

socialtjänsten är begränsade till socionomer. Artikeln visar att läkare har mest status, läkare 

uppfattas även ha störst makt att ta beslut i fall som rör samverkan. Socionomer visar sig ha 

lägre status samt mindre befogenhet att fatta beslut. Deras handlingsutrymme är begränsat och 

beslut styrs till stor del av byråkrati och organisatoriska förfaranden, vilket lämnar lite rum för 

professionen att göra individuella bedömningar. Det uppstår meningsskiljaktigheter mellan 

socionomer och läkare, huruvida socionomyrket är en verklig profession. Läkare anser att 

socionomer ska vara underordnade läkaryrket och få sina direktiv av dem. Socionomer anser 

att läkarprofessionen förminskar deras kompetens, genom att inte se socionomer som en 

jämbördig profession, detta medför konflikter och svårigheter när hälso- och sjukvård och 

socialtjänst ska samverka med varandra. 

Hokenstad et al., (1979) menar även att statusskillnaden förstärks som en följd av för låg grad 

av interprofessionell samverkan, mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. De menar att 

professioner vanligtvis sitter åtskilda från varandra. Detta leder till en uppdelning och en 

fragmentisering, som i sin tur förstärker den redan existerande statusskillnaden mellan läkare 

och socionomer. Konsekvensen blir att de anställda slutar samverka effektivt. 

Schneiderman (1978) beskriver ett liknande hinder, när statusskillnad anses försvåra 

samverkan. Han beskriver de fall då socialtjänsten samverkar med hälso- och sjukvården och 

socionomer tvingas samarbeta med professioner inom sjukvården som anses ha låg status. Låg 

status likställs här, med få resurser och obehörighet att fatta nödvändiga beslut, detta 

resulterar i en fördröjning och en ineffektiv samverkan.     

En annan artikel som belyser status och dess betydelse i samverkan, är Nordström et al., 

(2016). Deras artikel syftar undersöka professionellas erfarenheter av samverkan i form av 

SIP. Nordström et al., (2016) identifierar olika faktorer som anses vara hindrande respektive 

främjande i fråga om samverkan. Resultaten visar bland annat att vissa professioner och 

verksamheter har högre status än andra. Läkare anses ha mest status och störst befogenhet att 

fatta beslut. Detta leder till en maktobalans mellan professionerna. Informanterna anser att 

lösningen på detta är en genuin respekt för sina kollegor och andra professioner, samt att 

uppskatta och dra nytta av professioners skilda kompetens.  

Det ansågs även vara viktigt att ha en gemensam terminologi och dokumentation. Journaler 

tillhör den egna verksamheten men dokumentation som upprättats i en SIP ägs gemensamt. 

Information som rör samverkan ska vara lättillgänglig för samtliga inblandade verksamheter, 
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dels för att underlätta den faktiska samverkansprocessen men även för att minska statusfrågan. 

På detta vis blir ingen verksamhet exkluderad av svårtillgänglig information (Nordström et 

al., 2016). 

Copoeru et al. (2013) undersöker professionellas erfarenheter av att samverka kring brukare 

med missbruks- och beroendeproblematik i Rumänien. Undersökningen utgår från arbetet 

mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. En aspekt som tycks påverka viljan att samverka 

är yrkesstolthet. Det visar sig att flera informanter likställer samverkan med misslyckande. 

Interprofessionell samverkan, som sker mellan olika professioner, anses vara ett tecken på att 

den egna kompetensen inte räcker till. En informant inom socialtjänsten i Rumänien anser att 

samverkan med hälso- och sjukvård endast är nödvändigt när socialtjänsten inte kan hantera 

situationen på egen hand. Ponzer, Faresjö och Mogensen (2009) menar däremot att 

yrkeskompetensen blir bredare när olika professioner samverkar med varandra. 

Dosser et al. (2001) menar att ytterst lite fokus riktas mot att arbeta samverkande med andra 

verksamheter och professioner inom olika utbildningar inom hälso- och sjukvård och 

socialtjänst.  Dosser et al. beskriver att studenter genomgår en socialisationsprocess under sin 

utbildning, där den professionella identiteten förstärks. Detta leder till en uppdelning av 

verksamheter och professioner som i sin tur försvårar ett framtida samverkansarbete. 

Ponzer et al., (2009) menar att samverkanssvårigheter kan förhindras genom att införa 

interprofessionell utbildning. Genom att på ett tidigt plan i sin yrkesutbildning få kunskap 

kring samverkan och samverkande verksamheter kan negativa uppfattningar och stereotyper 

motverkas. Ivey, Brown, Teske och Silverman (1988) refererad i Lee och Shipe (2014) kom 

fram till att studenter som genomgått utbildningar med fokus på samverkan mellan olika 

discipliner arbetar mer samverkansinriktat när de sedan kommer ut i arbetslivet. 

3.6 Förhållningssätt till tidigare forskning 

Insamlad empiri kommer tolkas och analyseras utifrån tidigare forskning och presenterad 

teori. Forskning om hindrande och främjande faktorer i förhållande till struktur- och 

organisationsskillnader, tolkning och målsättning samt status kommer tillämpas för att tolka 

och analysera empiri avseende samverkan mellan psykiatri och socialtjänst. Begreppen 

intersektoriell- och interprofessionell samverkan, ämnar förklara och tydliggöra vilken form 

samverkan mellan psykiatri och socialtjänst förekommer i, i den här studien.  
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4. Metod 

4.1 Kapitlets disposition 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av min egen förförståelse i det studerade ämnet. 

Därefter följer val av forskningsdesign samt en beskrivning kring studiens tillvägagångssätt, 

som innehåller information om metod, urval och urvalskriterier, genomförande, bearbetning 

av empiri samt en redogörelse över bortfall och metodens begränsningar. Därefter följer en 

redogörelse över studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Kapitlet avslutas sedan 

med en beskrivning över forskningsetiska aspekter som beaktas i studien.   

4.2 Förförståelse 

Eftersom jag sedan tidigare är bekant med de verksamheter som ingår i studien, ser jag det 

som nödvändigt att jag redovisar min förförståelse av dessa. Kvale och Brinkman (2014) tar 

upp frågan om reflexiv objektivitet, som innebär att forskaren reflekterar över sin förförståelse 

och sina fördomar i ämnet. De menar även att forskaren ska sträva efter att få insikt i dessa 

fördomar samt redovisa dem i sin studie.   

Min förförståelse av socialtjänsten och psykiatrin består av att jag arbetat inom 

verksamheterna. Min förförståelse utgörs således av ett personalperspektiv. Egna erfarenheter 

och uppfattningar kan påverka studiens resultat, på grund av detta har jag strävat efter att 

förhålla mig nyfiken och saklig i den här studien. Detta har jag försökt uppnå genom, det som 

Kvale och Brinkmann (2014) kallar för reflexiv objektivitet, och som innebär att forskaren 

reflekterar över sina egna föreställningar och fördomar.   

4.3 Forskningsdesign 

Jag har valt att använda en kvalitativ forskningsdesign. Larsson (2005) menar att en kvalitativ 

metod ska användas när man som forskare vill få information om individers egna 

uppfattningar och attityder. Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur 

professionella erfar samverkan samt vilka möjligheter och begränsningar professionella 

upplever att det finns. Studien bygger således på intervjupersonernas egna erfarenheter och 

utsagor kring samverkan, vilket går hand i hand med kvalitativ metod. 

En abduktiv forskningsstrategi har använts, på så vis att teoretiska perspektiv styrt mitt val av 

intervjufrågor samt de teman som studien bygger på. De teoretiska perspektiven har 

tillsammans med empirisk data varit styrande vid tolkningen och analysen (jfr Patton, 2002). 
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4.4 Tillvägagångssätt 

4.4.1 Metodval 

Min valda metod är intervjuer. Jag bedömer att intervjuer är en lämplig metod för att få 

information om professionellas erfarenheter kring samverkan. Larsson, (2005) menar att 

intervjuer är en passande insamlingsmetod vid kvalitativa studier, där fokus läggs på 

deltagarnas subjektiva berättelser. Jag har utformat en allmän intervjuguide med relevanta 

teman som är kopplade till studiens problemställning. Jag valde att utgå ifrån tre teman, vilka 

är: struktur- och organisationsskillnader, tolkning och målsättning samt status. Till respektive 

tema formulerades ett antal öppna underfrågor, dessa frågor behöver inte ställas i en viss 

ordning, utan forskaren kan själv styra detta beroende på hur intervjun ter sig. Intervjuguiden 

samt de tillhörande underfrågorna utformades deduktivt, det vill säga att de är kopplade till 

teoretiska perspektiv och studiens syfte och frågeställningar (ibid.).   

4.4.2 Urval av informanter 

Mitt urval av intervjupersoner har skett genom ett maximerat- och ett typiskt urval (Larsson, 

2005 & Patton, 2002). Därtill har ett tvåstegsurval använts för att förenkla urvalsprocessen 

(Eriksson- Zetterqvist & Ahrne, 2015). Ett maximerat urval innebär att man väljer individer 

från olika områden som speglar olika delar av samma fenomen. Ett typiskt urval går ut på att 

individer som representerar vanliga fall och som har kännedom om det valda ämnet väljs ut. 

Tvåstegsurval innebär att urvalet sker i två steg, forskaren börjar med att göra ett urval över 

organisationer, därefter görs ett individurval inom respektive organisation. Detta 

urvalsförfarande förenklar urvalsprocessen, menar Eriksson- Zetterqvist & Ahrne, (2015) då 

de anser att det är lättare att göra ett urval av organisationer i jämförelse med enskilda 

individer.   

Det maximerade urvalet gjordes genom att verksamheter med kunskap gällande professionell 

samverkan valdes ut. Jag valde att undersöka socialtjänst och psykiatri eftersom båda 

verksamheter har erfarenhet av att samverka professionellt, de är även två stora och viktiga 

aktörer inom socialt arbete. De har stor erfarenhet av att möta personer som på olika sätt är 

utsatta i samhället. Min personliga yrkeserfarenhet spelade även in i valet av dessa 

verksamheter, då jag sedan tidigare hade kunskap om vem jag skulle kontakta. Det typiska 

urvalet gjordes genom att personer som har erfarenhet av att samverka professionellt valdes ut 

(jfr Larsson, 2005). Intervjupersonerna består av två socialsekreterare från socialtjänsten och 

en kurator och en psykolog från psykiatrin. Intervjupersonerna arbetar inom samma enhet på 

respektive verksamhet. Jag har valt att intervjua socialsekreterare på utredningsenhet vuxen, 
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eftersom de arbetar mycket med missbruk- och beroendeproblematik. Det finns en stark 

koppling mellan missbruk och psykisk ohälsa (Armstrong & Costello, 2002). Därför menar 

jag att det är intressant att undersöka hur utredningsenhet vuxen arbetar med psykiatrin. Jag 

har valt att inte nämna vilken avdelning intervjupersonerna från psykiatrin arbetar på, 

eftersom det endast arbetar en psykolog och en kurator inom varje team och personernas 

identitet då med enkelhet skulle kunna avslöjas. Intervjupersonerna arbetar dock inom en 

öppen avdelning på psykiatrin. 

 

4.4.3 Urvalskriterier 

Urvalskriterier som efterfrågades på socialtjänsten var att intervjupersonerna skulle vara 

utbildade socionomer samt ha erfarenhet av att samverka med psykiatrin. Om 

intervjupersonen inte hade erfarenhet av att samverka med psykiatrin skulle ändå erfarenhet 

av att samverka i övrigt finnas. 

Urvalskriterier som efterförfrågades på psykiatrin var att intervjupersonerna gärna skulle ha 

olika utbildning. Professioner som efterfrågades var läkare, sjuksköterskor och skötare samt 

att personen skulle ha erfarenhet av att samverka med socialtjänsten eller åtminstone ha 

erfarenhet av att samverka i övrigt. Jag efterfrågade olika professioner eftersom jag ville 

undersöka samverkan utifrån olika perspektiv, att just läkare, sjuksköterskor och skötare 

efterfrågades var på grund av att jag av egen erfarenhet vet att socialsekreterare samverkar 

mycket med dessa professioner. Urvalskriterierna för psykiatrin gick inte att följa eftersom 

ingen person med någon av dessa utbildningar hade möjlighet att ställa upp på en intervju. 

Därför ändrades urvalskriterierna till att intervjupersonen endast skulle ha erfarenhet av att 

samverka med socialtjänsten eller erfarenhet kring att samverka i övrigt.  

 

4.4.4 Genomförande 

Kontakt med verksamheterna togs genom att ett informationsbrev (se bilaga 1.) skickades ut 

till respektive enhetschef, Eriksson- Zetterqvist och Ahrne, (2015) menar att det är bra om 

forskaren upprättar ett samarbete med ansvarig person inom organisationen. På så sätt kan 

kontakt med övriga anställda erhållas på ett smidigt sätt. Breven innehöll information 

avseende studiens syfte, anonymitet, önskade urvalskriterier samt mina kontaktuppgifter. 

Enhetscheferna förmedlade sedan informationsbreven till de anställda, som i sin tur 

kontaktade mig via mejl, om de var intresserade av att medverka. Jag och intervjupersonen 
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bokade då tillsammans in en tid för intervju, som ägde rum på respektive arbetsplats, för att 

underlätta för intervjupersonen. 

Intervjuerna ägde rum på respektive verksamhet, antingen på personens kontor eller i ett 

gemensamt grupprum. Innan intervjun påbörjades informerade jag om att intervjupersonernas 

namn skulle förbli anonyma samt att deras deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta 

sin medverkan när som helst. Jag frågade om jag fick spela in intervjuerna och berättade att 

inspelningen skulle förstöras så fort materialet var transkriberat. Inspelningen gjordes med 

min privata mobiltelefon. Jag började intervjun med att ställa några inledande frågor kring 

personens yrkestitel och utbildning. Därefter utgick jag från intervjuguidens olika teman samt 

de frågor som formulerats till respektive teman. Beroende på vad som kom upp under 

intervjun ställde jag olika följdfrågor för att få så detaljerade beskrivningar som möjligt. 

Samtliga intervjuer tog cirka 60 minuter.   

 

4.4.5 Tillvägagångsätt vid analys 

För att bearbeta det insamlade materialet började jag med att läsa de transkriberade 

intervjuerna vid upprepade tillfällen. Därefter använde jag mig av meningskoncentrering på så 

vis att jag läste igenom materialet och markerade de delar som var av speciellt stort intresse 

och relevans för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Därefter använde jag mig av 

färgkodning, för att dela in materialet efter det tema materialet knöt an till. Materialet delades 

först in två delar, där respektive del knöt an till studiens frågeställningar. Del ett rör studiens 

första frågeställning: hur sker och fungerar samverkan kring personer som behöver 

sammansatt stöd av psykiatri och socialtjänst? Och består av en huvudfråga med tre 

tillhörande delfrågor. Del två rör studiens andra frågeställning: vilka hindrande respektive 

främjande faktorer upplever professionella inom psykiatri och socialtjänst att det finns när de 

samverkar med varandra? Denna del består av tre teman, vilka är: struktur- och 

organisationsskillnader, tolkning och målsättning samt status, som även intervjuguiden och 

tidigare forskning utgår från. Under respektive tema skapades sedan underfrågor för att 

tydliggöra och specificera vilken del empirin berörde. Därefter tolkades och analyserades 

empirin utifrån presenterat teoretiskt perspektiv samt utifrån tidigare forskning. 
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4.5 Metodens begränsningar 

Då studiens urval är begränsat till två socialsekreterare och två anställda inom psykiatrin, kan 

det inte garanteras att dessa fyra personers utsagor och uppfattningar är representativt för 

gruppen socialsekreterare och personal inom psykiatri kring hur samverkan sker och vilka 

hindrande och främjande faktorer som uppstår.  

Då det inte var möjligt att uppfylla urvalskriterierna gällande intervjupersonernas professioner 

inom psykiatrin resulterade detta i att enbart två professioner blev representerade, nämligen 

socionom- och psykologprofessionen. Detta kan vara en nackdel eftersom studien utgår från 

färre perspektiv. Det kan dock vara en fördel att kuratorn inom psykiatrin delar profession 

med socialsekreterarna eftersom det innebär att samverkan mellan samma profession kan 

studeras. Detta skulle inte vara möjligt om intervjupersonerna från psykiatrin hade följt 

planerade urvalskriterier.  

 

4.6 Validitet 

En studies validitet handlar om hur väl forskaren undersöker det som studien avser att 

undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag har försökt uppnå hög validitet i studien genom 

att formulera öppna frågor utifrån respektive tema som knyter an till studiens syfte och 

frågeställningar. Genom att ställa öppna frågor som är kopplade till studiens teman, 

uppmuntras intervjupersonerna att ge informationsrika och detaljrika beskrivningar kring de 

områden jag är intresserad av att få information om. Jag har kontinuerligt omarbetat frågorna 

för att försäkra dess relevans och inbjudan till detaljrika beskrivningar. Validitet handlar även 

om undersökarens förmåga att ifrågasätta och tolka den framkomna informationen. Under 

intervjuerna har jag lyssnat aktivt och fortlöpande ställt följdfrågor. Jag har även gett respons 

på intervjupersonernas svar för att försäkra mig om att jag har tolkat deras beskrivningar 

korrekt. I analysen återfinns många detaljrika citat, för att andra läsare ska kunna analysera 

och tolka samma material (jfr Larsson, 2005).  

4.7 Reliabilitet 

En kvalitativ studies reliabilitet handlar bland annat om att studiens genomförande ska 

beskrivas så pass väl att en annan forskare ska kunna genomföra samma undersökning och få 

liknande resultat (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta har uppnåtts genom ett tydligt och 

genomarbetat metodavsnitt, där studiens tillvägagångssätt beskrivits så utförligt som möjligt. 
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God reliabilitet kan även uppnås genom att undersökaren testar om det finns en konsistens i 

intervjupersonernas svar, detta har jag gjort genom att ställa liknande frågor kopplade till 

samma tema (Larsson, 2005). 

4.8 Generaliserbarhet 

Jag har använt mig av ett strategiskt urval, detta kan påverka generaliserbarheten i studien, då 

mitt urval utgörs av individer som har kunskap och erfarenhet inom det studerade området. 

Dessa urval är sällan representativa för den övriga målpopulationen Olsson & Sörensen, 

2011). Jag har utgått från en analytisk generalisering i studien, som innebär att forskaren utgår 

från ett eller flera teoretiska perspektiv och sedan kopplar resultatet till den valda teoretiska 

ansatsen. Jag har även utgått från en läsarbaserad generalisering, vilket innebär att läsaren 

själv bedömer huruvida studiens resultat är generaliserbara eller inte (Kvale & Brinkmann, 

2014).  

4.9 Forskningsetiska aspekter 

Jag har valt att utgå från Vetenskapsrådets (2016) forskningsetiska principer i den här 

uppsatsen. Min redogörelse utgörs av vetenskapsrådets fyra huvudkrav, gällande 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet har beaktats genom att jag vid studiens början skickade ut 

informationsbrev till respektive verksamhet.  I informationsbrevet förklarade jag studiens 

syfte, detta för att deltagarna skulle vara införstådda med studiens syfte och utifrån detta 

avgöra om de var intresserade av att medverka eller inte. Samtyckeskravet har beaktas genom 

det informationsbrev som alla eventuella deltagare fick ta del av, vilket innehöll information 

gällande deltagarnas frivillighet och deras rätt att avbryta sin medverkan. Jag har även 

informerat om detta muntligt inför varje intervju. Konfidentialitetskravet har beaktas genom 

att intervjupersonernas namn inte förekommer i studien. För att säkerställa deltagarnas 

anonymitet ytterligare har jag valt att inte uppge information avseende vilken specifik 

avdelning inom psykiatrin som har undersökts, detta eftersom risken att identifiera deltagarna 

då ökar. Den undersökta kommunens namn nämns inte heller, då vissa rutiner och förfaranden 

kring samverkan i vissa fall kan kopplas till en viss kommuns tillvägagångssätt. 

Datamaterialet rörande information om intervjupersonerna har förvarats på ett säkert ställe 

och kommer förstöras när studien är avslutad. Nyttjandekravet har beaktats genom att det 

insamlade datamaterialet endast har använts i denna studie. 
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5. Resultat och analys 

5.1 Kapitlets disposition 

I det här kapitlet presenteras resultatet av mina intervjuer. Kapitlet inleds med en presentation 

av intervjupersonerna. Därefter presenteras resultatet uppdelat i två huvudsakliga delar där 

respektive del behandlar studiens frågeställningar. Del ett knyter an till studiens första 

frågeställning och utgörs av tre underfrågor som ämnar tydliggöra och strukturera 

resultatredovisningen. Del två knyter an till studiens andra frågeställning och är indelad i tre 

teman som intervjuguiden och tidigare forskning berört. Jag har valt att presentera resultat och 

analys tillsammans för att läsaren ska få en överskådlig bild av dessa delar. Resultatet 

analyseras utifrån studiens teoretiska referensram och diskuteras även i relation till tidigare 

forskning. 

 

5.2 Presentation av intervjupersoner 

Socialsekreterare 1 har varit verksam socionom i nio år och arbetat på vuxenenheten lika 

länge. 

Socialsekreterare 2 har varit verksam socionom i tre år och arbetat på vuxenenheten i ett år, 

hon har tidigare arbetat på behandlingshem. 

Kuratorn har varit verksam socionom i 5 år och arbetat på öppenvårdspykiatrin i sex månader, 

hon har tidigare bland annat arbetat inom socialtjänsten på enheten för ekonomiskt bistånd. 

Psykologen har varit verksam psykolog i ett och ett halvt år och arbetat lika länge på 

öppenvårdspykiatrin.    

 

 

5.3 Hur sker och fungerar samverkan? 

Del ett behandlar studiens första frågeställning, att undersöka hur respondenterna upplever att 

samverkan fungerar och sker kring personer som behöver sammansatt stöd av psykiatri och 

socialtjänst.  

Sammanfattningsvis blir det tydligt att intervjupersonerna i min studie anpassar samverkan 

efter patientens/klientens förutsättningar och behov. Intervjupersonernas utsagor tyder på att 

det inte finns några uttalade rutiner om hur man ska samverka. Inställningen till behovet av 

rutiner varierar hos intervjupersonerna, samtidigt som det framkommer att det vore önskvärt. 

Det råder en dubbelsidig syn kring nyttan av SIP, majoriteten anser att ansvarsfördelningen 
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blir tydlig med SIP, dock framkommer det att intervjupersonerna tycker att den formella 

utformningen av SIP leder till administrativt merarbete. 

5.3.1 Formen för samverkan 

Kuratorn uppger att första kontakten ofta sker inom psykiatrin för att trygga upp patienten 

därefter sker samverkan ofta i form av strukturerade möten. 

Oftast kan de komma hit till psykiatrin för ett första möte, för våra patienter 

känner sig ofta trygga här (...)  -Jag ordnar ofta SIP- möten.  

 

Psykologen uppger att han har haft begränsad kontakt med socialtjänsten och beskriver att 

samverkansformen har varierat. 

Ja jag har ju inte haft sådär jättemycket kontakt med socialtjänsten, men jag har 

varit med på några SIP-möten och sådär, nåt nätverksmöte också tror jag.  

 

Socialsekreterare 1 uppger att formen för samverkan ser olika ut och att hon ser en tendens till 

att samverkan går från formella och strukturerade möten till mer informella möten. 

Absolut SIP men jag tycker nog allt som oftast mer, informella möten, telefonkontakter, 

är det någon som är inlagd åker man upp och träffar läkaren medan man träffar 

personen i fråga eller försöka ha telefonkontakt med läkaren direkt. 

 

Socialsekreterare 2 styrker bilden av att samverkan sker på olika på sätt.  

Det kan vara väldigt olika, speciellt hur och vem som tar den första kontakten, det 

är ett hopkok. Jag tar kontakt när jag har en klient som säger att de har kontakt 

med psykiatrin, då frågar jag klienten om det är okej att jag ringer och även 

tvärtom, om de är på psykiatrin, om det de är inneliggande på en avdelning då 

ringer de nästan alltid. 

 

5.3.2 Rutiner för hur samverkansförfarandet ska gå till 

Kuratorn uppger att det inte finns några rutiner men hennes utsaga tyder på att det ändå finns 

en outtalad rutin då nya patienter regelmässigt får kontakt med kuratorn, för att undersöka 

behovet av samverkan.  

Nej det finns inga rutiner, utan kommer det nya personer blir de aktualiserade hos mig 

(...) Jag tar kontakt med de jag behöver och dem som personen redan har kontakt med, 

tillsammans med personen i fråga. 
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Psykologen anser att det är respektive verksamhets uppdrag som är styrande i förfarandet 

kring samverkan. 

Ja det får jag anta, jag menar det är ju ganska avgränsat mellan vad 

verksamheterna har för uppdrag liksom, det som inte ingår i vårt uppdrag 

omfattas ju ofta av antingen omvårdnad eller socialtjänst. På så sätt är det väl 

ganska klart vad som bör samverkas omkring. 

 

Socialsekreterare 1 uppger att det finns ett behov av rutiner som för närvarande inte tycks 

finnas, samtidigt påvisar hon svårigheten att skapa fungerande generella rutiner.   

Det finns ett jättestort behov av att ha tydliga rutiner men på vår enhet finns det inte 

just nu. Jag tror inte man kan ha ett universellt sätt att samverka, man kan inte skriva 

rutiner om allt på detaljnivå. Sen självklart när det gäller SIP eller när man ska 

aktualisera någonting någon annanstans, då är det bra om det finns skrivna rutiner, så 

man vet hur man ska gå tillväga, hur tillkallar man, ska jag skicka med posten eller 

ringa eller hur gör man.  

 

Socialsekreterare 2 uppger att det inte finns några rutiner som hon känner till.  

Nej, inte vad jag vet i alla fall jag brukar fråga kollegor om hjälp. 

 

5.3.3 Fördelar- respektive nackdelar med SIP i förhållande till mer informella 

möten 

Kuratorn upplever att ansvarsfördelningen blir tydlig med SIP men att den formella strukturen 

väcker osäkerhet hos kollegor, som leder till att SIP inte används i den utsträckning den 

borde.   

Jag tror att mina kollegor tycker att det är väldigt jobbigt och formellt med SIP, att det 

känns så strikt och lite läskigt kanske. Men då brukar jag erbjuda att jag kan ha SIP:en. 

Att jag leder och de andra sitter med. (...) Fördelen med SIP är att det blir tydligt vem 

som ansvarar för vad, det blir ju inte detaljplanering i SIP utan det sköter ju respektive 

verksamhet på sitt håll.  

 

Psykologen delar kuratorns uppfattning om att SIP skapar en tydlig ansvarsfördelning men en 

nackdel är att det är tidskrävande.  

Jag har ju inte haft så mycket kontakt med socialtjänsten och därför inte varit med 

på så många SIP- möten, men det som är bra med SIP är ju att alla som får ett 

uppdrag ska skriva under så det blir tydligt vem som ska göra vad och att det går 
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att följa upp. En nackdel kan väl vara att det tar rätt mycket tid att ansvara för en 

SIP, därför är det bra att kuratorn brukar ansvara för dem. 

 

Socialsekreterare 1 delar kuratorns och psykologens uppfattning ovanstående om fördelarna 

med SIP, då det gäller struktur och tydlighet. Hon uppger inga nackdelar med SIP. 

Det som är bra med SIP är att det är så strukturerat man kallar regelrätt in till ett möte 

och de ska egentligen inte kunna säga nej men det händer ju, och så dokumenterar man 

allting, alla som åtar sig ett uppdrag under SIP:en ska ju skriva under och så skickar 

man ut protokollet och så följer man upp det. Så det är väl det mest strukturerade 

instrumentet vi har för samverkan. 

 

Socialsekreterare 2 upplever fler nackdelar än övriga intervjupersoner och anger mängden 

administration som följer av en SIP samt att beslut tagna på SIP ändå inte följs. Utsagan tyder 

ändå på att SIP säkerställer samverkan då klienter har behov av hjälp från flera instanser.  

Jag tycker SIP verkar vara så krångligt, jag har suttit med i SIP. Det bestäms ju 

vad som ska göras men det är ingen som gör det där i alla fall. Det är massa 

pappersjobb jag tycker att man kan ha ett vanligt möte istället. Jag kanske har 

dåliga erfarenheter av det men jag tycker att det bara verkar krångligt, men det 

är ju bra för att säkerställa samverkan. Det är ju ett säkerhetssätt, att folk 

kommer och att saker blir gjorda, det var ju därför det uppkom, tror jag. 

Samverkan var inte tillräckligt bra och man sa saker på möten som inte hände, 

saker hamnade mellan stolarna och därför hade man SIP för att tydligt skriva vad 

man kommit fram till och att alla skriver under. 

 

5.3.4 Analys 

En rumänsk studie av Copoeru et al. (2013) beskriver att det är viktigt med tydliga och 

välfungerande rutiner, för att uppnå en effektiv samverkan. Under intervjuerna framkom det 

att intervjupersonerna inte hade några uttalade rutiner kring samverkan. Utsagorna visade att 

det fanns ett tydligt behov av rutiner, samtidigt som det ansågs svårt att upprätta fungerande 

rutiner i praktiken. I studien av Copoeru et al. framkom det att rutiner avseende samverkan 

existerade, dock var rutinerna utformade på ett bristfälligt och allt för formaliserat sätt, vilket 

ledde till en ineffektiv samverkan. Detta bekräftar intervjupersonens farhågor avseende de 

svårigheter som eventuellt kan uppstå som följd av att man upprättar rutiner.  

Majoriteten av intervjupersonerna såg SIP som ett samverkanssätt som förtydligar 

ansvarsfördelningen och att man kan komma överens om vem som gör vad samt att 

deltagarna förbinder sig till överenskommelsen genom att skriva under vilket ökar 

möjligheterna att det genomförs. En intervjuperson upplevde dock att det som bestäms på en 

SIP:en
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SIP ändå inte följs. Det framkom även en tveksamhet till SIP på grund av det merarbete som 

kommer av den formaliserade formen. Nordström et al., (2016)  tar upp vikten av kompetens 

för att SIP ska kunna användas som ett effektivt redskap i samverkan. Av intervjuerna 

framkom att vissa intervjupersoner undvikit att kalla till SIP med anledning av att det verkar 

krångligt, vilket skulle kunna leda till att kompetensen om SIP inte ökar. 

 

5.4 Hindrande respektive främjande faktorer i samverkan 

Del två behandlar studiens andra frågeställning, vilka hindrande respektive främjande faktorer 

upplever professionella inom psykiatri och socialtjänst att det finns när de samverkar med 

varandra? Del två är indelat i tre teman som behandlar hindrande respektive främjande 

faktorer inom respektive tema, ytterligare indelningar beskrivs närmare under respektive 

tema. Resultatet visar de främjande faktorer för samverkan som beskrivs är få.  

5.4.1 Struktur- och organisationsskillnader 

Tema ett är uppdelat i hindrande och främjande faktorer avseende skilt huvudmannaskap samt 

skillnader i organisationen.  

Kostnadsfrågan beskrivs vara en faktor som försvårar samverkan mellan skilda huvudmän, för 

personer i behov av sammansatt stöd. Olika lagstiftningar tycks även vara en bidragande 

faktor till att samverkan försvåras. Forskning kring vård av personer med samsjuklighet samt 

huvudmännens respektive specialiseringar beskrivs som främjande för samverkan. 

 

5.4.1.1 Kostnadsfrågan 

Kuratorn tar upp kostnadsfrågan och grundorsaken till vårdbehovet som hindrande för 

samverkan och menar att det uppstår problem kring vilken verksamhet som ska stå för 

kostnaden när patienten/klienten lider att både missbruksproblematik och psykisk ohälsa, då 

det är svårt att särskilja problemen från varandra. Kuratorn tar även upp att det är 

evidensbaserat att missbruksproblematik och psykisk ohälsa ska behandlas parallellt för att 

uppnå bäst resultat.  

Då blir problemet med kostnaden, att vad är psykiatri och vad är missbruksvård, 

för de hänger ju ihop. Sen har man sett jättemycket problem kring missbruk 

eftersom det är väldigt mycket psykisk ohälsa tillsammans med missbruk (...) Det 

finns evidens för att man ska behandla problemen samtidigt. 
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Socialsekreterare 1 delar kuratorns uppfattning om att kostnadsfrågan är en påverkande faktor 

och styrker även uppfattningen om att missbruks- och beroendeproblematik och psykisk 

ohälsa går hand i hand. Socialsekreterare 1 menar att det är svårt att identifiera vilken 

verksamhet som har det övergripande kostandasansvaret i och med den samsjuklighet som 

förekommer. 

Kostnadsfrågan, nu händer det inte så jätte ofta men ibland förut så kunde vi dela på 

kostnadsansvaret, psykiatri och socialtjänst där det fanns en tydlig samsjuklighet och 

där det är svårt att säga att det bara är beroendet som ställer till det eller att det bara 

är den psykiska ohälsan som ställer till beroendet. 

 

5.4.1.2 Lagstiftning 

Förutom kostnadsfrågan nämner psykologen att skillnader i lagar och frågor kring ansvar kan 

vara hindrande faktorer för samverkan. Och menar att det skulle vara fördelaktigt om en och 

samma verksamhet ansvarade för patienten/klienten för att på så sätt spara tid.  

Men det är klart, ibland har jag tänkt att det skulle vara fantastiskt om en 

verksamhet kunde hålla i typ allt kring patienterna, för att på så sätt skära ner på 

den tid som behövs läggas till samverkan, inte för att det skulle försvinna men det 

är ju ändå rätt tidskrävande att planera möten, ta sig till möten, förstå sig på hur 

varandras verksamheter fungerar och vem man ska vända sig till. 

 

Socialsekreterare 1 anser också att verksamheternas olika lagstiftningar är en hindrande faktor 

för samverkan, och menar att psykiatrins och socialtjänstens lagstiftningar inte alltid är 

kompatibla med varandra, vilket har resulterat i fall där två olika tvångslagstiftningar krigar 

mot varandra.  

Det som kan bli ett problem när man samarbetar med exempelvis psykiatrin, är att vi 

följer två olika lagstiftningar. De har HSL och LPT och vi har SoL och LVM och de är 

ju inte alltid så kompatibla med varandra, så där kan det absolut finnas ett hinder.  

 

5.4.1.3 Främjande faktorer 

Intervjupersonerna från socialtjänsten beskriver inte några främjande faktorer för samverkan. 

Psykologen menar dock att verksamheternas skilda uppdrag leder till en specialisering som 

innebär en ökad totalkompetens inom respektive verksamhet.  

Specialiseringen måste vara en faktor, genom avgränsning så är vi 

förhoppningsvis bra på det vi gör, istället för att någon ska kunna allt, eller i 

praktiken lite av allt.  
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Kuratorn uppger att forskning kring samsjuklighet kan vara främjande för samverkan, och 

menar att behovet av samverkan mellan socialtjänst och psykiatri förstärks i och med 

forskningen. 

(...) Det är främjande att det finns forskning som visar på att man ska behandla 

missbruk- och psykisk ohälsa samtidigt. Det tycker jag främjar samverkan mellan 

oss. 

 

 

5.4.1.4 Analys 

Enligt Schneiderman (1978) kan den intersektoriella samverkan på olika sätt göra samverkan 

svårare. Det han tar upp är konflikter som uppstår till följd av vilken myndighet som ansvarar 

för att tillgodose brukarens behov. Då verksamheterna finansieras av olika huvudmän är det 

den som är ytterst ansvarig som ska stå för kostnaderna. Konflikter som kan uppstå då det är 

svårt att komma överens om vilken verksamhet som har det yttersta ansvaret kan leda till att 

brukaren faller mellan stolarna. Kostnadsfrågan uppges som en försvårande faktor för 

samverkan av intervjupersonerna eftersom patienterna/klienterna har behov av sammansatt 

behov av stöd med anledning av samsjuklighet bestående av psykisk ohälsa och missbruk.       

De olika lagstiftningarna som verksamheterna lyder under tas även de upp som hinder för 

samverkan av intervjupersonerna. Ett belysande exempel som beskrivs är när LPT och LVM, 

som båda är tvångslagstiftningar, och som samtidigt var tillämpliga för patienten/klienten, 

ledde till konflikter mellan psykiatrin och socialtjänsten om vilken lag som skulle användas. 

Danermark (2005) resonerar om att alla organisationer styrs av lagar och förordningar och att 

dessa klargör vem som har ansvaret i en verksamhet vilket leder till att personer som 

samverkar med varandra har olika grad av ansvar, vilket i sin tur kan leda till maktobalans. En 

läkare med det medicinska ansvaret har större beslutanderätt inom hälso- och sjukvården än 

en socialsekreterare inom socialtjänsten där beslutet måste tas på en högre nivå då det gäller 

tvångslagarna. Jämlika maktrelationer mellan inblandade personer främjar samverkan 

(Danermark, 2005).   
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5.4.2 Tolkning av uppdraget och målsättning med samverkan 

Tema två behandlar hindrande och främjande faktorer som uppstår kring 

gränsdragningsfrågor mellan verksamheternas uppdrag och ansvarsfördelning som har sin 

grund i olika tolkningar. I tema två redovisas hindrande och främjande faktorer inte var för 

sig, eftersom de var svåra att särskilja från varandra i utsagorna. 

Det råder enighet om att samverkan behövs, intervjupersonerna har upplevelser av att det inte 

räcker med att enbart arbeta med en del av patientens/klientens problematik för att uppnå en 

hållbar och förbättrad situation. Intervjupersonernas utsagor påvisar även att problem i 

samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten uppstår kring tolkningsfrågor av vem som har 

det yttersta ansvaret för patienten/klienten vilket leder till en otydlig ansvarsfördelning. Det 

framkommer oenighet om vilket av patientens/klientens problematik som utgör 

huvudproblemet, vilket förhindrar en helhetssyn på personen. Det framkommer även att SIP 

är ett sätt att säkerställa att man tar ett gemensamt ansvar för patientens/klientens behov. 

5.4.2.1 Målet med samverkan och behov av samverkan  

Kuratorn uppger att samverkan behövs för att få ihop alla delar runt patienten, och menar att 

det är av särskild stor vikt när patienten/klienten har många olika vårdkontakter. Kuratorn tar 

även upp att det är viktigt att samverkan sker på patientens/klientens egna villkor och tar fasta 

på vart patienten/klienten själv vill.  

Samverkan för mig handlar om att få ihop alla delarna runt den enskilda 

personen (...) Ofta har man ju inte bara en kontakt utan ofta har man flera. Målet 

är ju, om man tänker hur den traditionella SIP:en var tänkt, så var det utifrån 

personen, vart vill jag och inte vart vi vill ha personen. 

  

Psykologen uppger att målet med samverkan är att uppnå bästa möjliga situation för 

patienten/klienten, och att det är viktigt att verksamheterna har en gemensam riktning i 

samverkande ärenden för att inte motarbeta varandra samt att det är viktigt med insyn i 

varandras insatser för att förhindra dubbelarbete och bitterhet mellan verksamheterna.   

Mina kollegor pratar ganska ofta om vikten av att samverka mera, de, åtminstone 

en del av dem, upplever att det i vissa avseenden blivit mer ensamjobb kring 

patienterna, att det liksom saknas gemensam riktning och insyn i vad man gör, 

vilket ju enligt mig i alla fall ju ökar risken för dubbelarbete och bitterhet mellan 

verksamheter.  

Socialsekreterare 1 betonar vikten av att samverka och tycker det är ett naturligt inslag i 

arbetet. Socialsekreterare 1 menar vidare att det är viktigt att man som professionell inte 

övertar allt ansvar för klienten, utan att klienten själv måste ansvara för sitt liv. Den 

SIP:en
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professionella ska erbjuda hjälp och stöd i den mån klienten behöver för att reda ut sin 

situation och må bättre.  

  

Samverkan behövs eftersom att våra klienter har sådana behov, så kan vi inte lösa 

deras situation själva, utan vi är beroende av andra också. (...) Det är något man pratar 

så mycket om, grejen är att det ofta blir som att det är något jättestort, att det ska 

samverkas och det bli så otroligt stort men det är det vi gör hela tiden, och det är inte 

så komplicerat (...)Samverkan är alltid positivt men man får väl vara en lite varningens 

finger, för man får ju inte ta ifrån klienten ansvaret heller.  

  

Socialsekreterare 2 styrker de övriga intervjupersonernas utsagor om att samverkan behövs, 

då det inte är effektivt att enbart arbeta med en del av en klients sammansatta problematik. 

Vi måste samverka därför att om en person har behov av den här hjälpen då 

måste man samverka annars kan man sitta och jobba på olika håll med olika 

delar i olika processer. Utan samverkan snurrar de här personerna bara runt, och 

återfaller och lever i det här, år efter år, om man inte samverkar. 

 

5.4.2.2 Ansvarsfrågan i samband med samverkan för personer i behov av sammansatt 

stöd 

Socialsekreterare 1 ger en bild av att frågan om vilken verksamhet som ansvarar för klienten 

kan försvåras när SIP inte används. Socialsekreteraren menar att vissa verksamheter smiter 

från sitt ansvar om fördelningen av insatser inte har blivit dokumenterat och signerade enligt 

SIP, uppfattningen är dock att detta sällan händer. Hon talar även om att det kan vara svårt att 

särskilja på psykisk ohälsa och missbruk.   

Det kan vara lite oklart vem av oss som har ansvar för klienten om man inte har 

en SIP i botten. För då kan man sitta på ett möte och bestämma att, vi gör det här 

och ni gör det här, men man dokumenterar ingenting och skriver inte under 

någonting. Då kan ju den andra verksamheten komma sen och säga, att det här 

har vi inte alls gått med på och då kan det bli en tolkningsfråga, om det vill sig 

illa. Nu tycker jag att det är sällan som det blir så utan man försöker ju alltid 

komma överens för klientens bästa men när man har en SIP blir det tydligt vem 

som ansvarar för vad och eftersom man skriver under kan man inte komma i 

efterhand och säga att, det där bestämde vi aldrig, för då har man satt sin 

signatur på (...) Sen finns det fall när ansvarsfördelningen blir krånglig på grund 

av att psykiatrin menar att den psykiska ohälsan beror på att man använder 

droger och då blir det ju nästan en diskussion om vad som är hönan och vad som 

är ägget. 
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Socialsekreterare 2 upplever att psykiatrin ofta hävdar att problem gällande psykisk ohälsa är 

en följd av missbruk och på så sätt lämnar över ansvaret på socialtjänsten. 

Det där är jag lite dålig på, vart gränserna går, men kommunen har ju alltid det 

yttersta ansvaret när det kommer till insatser från socialtjänsten men det finns ju regler 

när psykiatrin måste gå in också... Men jag är dålig på det där (...) Min upplevelse är 

att vi ofta får höra att, det här beror på missbruket och inte på den psykiska ohälsan 

(...) Man hänvisar problemen till missbruk och då är det vårt ansvar.  

 

Kuratorn för en diskussion kring frågan om ansvar och menar att det är en komplicerad fråga 

eftersom verksamheterna ansvarar för olika delar men att det samtidigt handlar om en och 

samma person. I likhet med socialsekreterare 1 och 2 talar hon om att fördelningen av ansvar 

kompliceras genom att det är svårt att härleda problematikens uppkomst. 

Det är jättelurigt, vem som har det yttersta ansvaret, för jag tänker att vi ansvarar 

för olika delar men samtidigt är det samma person. Psykiatrin ansvarar för den 

psykiska ohälsan och socialtjänsten, om vi tar utredningsenhet vuxen som 

exempel, så ansvarar de ju för missbruket (...) Men samtidigt måste man kunna se 

till helheten. Men man ansvarar för SIN del om man ska se det rent krasst (...) 

Ofta är man oense om vad som är vad. Missbrukar personen för att den har 

psykisk ohälsa eller har personen psykisk ohälsa för att den missbrukar (...) Men 

det är jättesvårt för man kan ju aldrig säga vad som är hönan och vad som är 

ägget.  

  

Psykologen resonerar i likhet med övriga intervjupersoner, om att ansvarsfördelningen mellan 

verksamheterna försvåras av det faktum att psykisk ohälsa och missbruk ligger nära till hands. 

 Missbruket är ju ett upplevt problemområde eftersom psykiatrin av någon anledning 

inte har det uppdraget alls i princip, men vi vet ju att det är vanligt förekommande inom 

psykiatrin som vi inte kan ignorera, men ja det blir problem när ansvaret över patienten 

bollas emellan och i värsta fall faller mellan stolarna och inte får någon hjälp. 

 

5.4.2.3 Analys 

Det råder konsensus mellan intervjupersonernas utsagor och tidigare forskning kring vikten av 

samverkan för att hjälpa personer som är i behov av sammansatt stöd. Enligt tidigare 

forskning är samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst nödvändig i dagens 

samhälle för att insatser av social och hälsorelaterad natur ska bli så effektiv som möjligt 

(Copoeru et al., 2013; Daka-Mulwanda, Filbert, Klein, & Thornburg, 1995; Dosser, Handron, 

McCammon, Powell, & Spencer, 2001; Hokenstad, Ritvo, & Rosenberg 1979; Kvarnström, 

2007; Nordström, Hedberg, Josephson, & Kjellström 2016 & Schneiderman, 1978). En 
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förklaring beskriver Copoeru et al., (2013) till det ökade behovet av samverkan är att 

hjälpbehoven blir mera komplexa. I många fall kräver brukarens problematik insatser från 

olika verksamheter samtidigt och att det är svårt för en verksamhet att tillgodose behoven på 

egen hand. Nordström et al. (2016) menar att i kombination med de komplexa vårdbehoven är 

behovet av samverkan också en följd av att samhället blir mera specialiserat och uppdelat och 

att professioner sitter åtskilda. Detta kräver enligt honom att det krävs en högre grad av 

samverkan för att säkerställa att brukarens insatser inte blir splittrade.  

Danermark (2005) menar att vårt praktiska handlande är en följd av olika antaganden om hur 

problem uppstår och hur de kan lösas snarare än baserat på sanna fakta. Olika professioner 

utgår ofta från skilda teoretiska referensramar och enligt Danermark är det viktigt att 

samverkanspartners är medvetna och reflekterar om att antaganden inte bygger på sanna fakta 

för att undvika frustration i sin samverkan. Intervjupersonerna beskrev att det uppstår 

oenighet och olika syn på vilket av patienten/klientens problematik som är anledning till 

vårdbehovet, är det den psykiatriska ohälsan eller är det missbruksproblemet?   

Otydlig ansvarsfördelning sågs som en hindrande faktor för samverkan av intervjupersonerna. 

Det här och olika tolkningar riskerar att man förlorar en helhetssyn på människan och dess 

behov.  Nordström et al. (2016) menar att om behovet av att skydda den egna verksamheten 

blir för stark riskeras fokus förskjutas från patientens/klientens behov till vad man anser att 

den andra verksamheten borde göra. Intervjupersonernas utsagor tydde på att man försöker 

skydda sin egen verksamhet genom att hävda att problematikens ska omhändertas i den andra 

verksamheten. Detta påvisades av intervjupersonernas utsagor om att patienter/klienter bollas 

emellan och i värsta fall faller mellan stolarna. SIP sågs av intervjupersonerna som ett sätt att 

säkerställa att patientens behov av hjälp från flera vårdgivare kommer till stånd. Nordström et 

al. har diskuterat om att en avgörande del för att SIP ska fungera som tänkt bygger på att alla 

inblandade har en likartad tolkning av SIP. Om likartad tolkning finns kan det vara främjande 

för samverkan. Det framkommer i samma studie att detta dock inte alltid är fallet. De påtalar 

att informanterna i samma studie framfört att det är viktigt att få en gemensam utbildning i 

tolkning och avtal gällande SIP för att undvika konflikter och feltolkningar. I socialstyrelsens 

riktlinjer om SIP ska det framgå vilka insatser som krävs, vilka insatser som kommunen ska 

stå för och vilka insatser som landstinget ska stå för. Det ska även framgå om kommunen eller 

landstinget ska ha det övergripande ansvaret (Socialstyrelsen, u.å.).  
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5.4.3 Olika professioners status 

Tema tre tar upp hindrande och främjande faktorer som kan kopplas till professionsfrågan. 

Tre faktorer som framkom under intervjuerna var skilda synsätt, makt och medlarroll. Liksom 

tema två redovisas hindrande och främjande faktorer inte var för sig, eftersom de var svåra att 

särskilja från varandra i utsagorna. 

Under skilda synsätt framkommer det att fördelar med olika professioner innebär en större 

samlad kompetens och därmed större möjligheter att hjälpa, men också att en förutsättning är 

att det finns respekt för andras olikheter för att kunna samverka. Nackdelar är att det finns risk 

att bli för inriktad på sitt eget och därmed inte se helheten, vilket försvårar samverkan. Under 

makt framkommer det att en läkares högre status innebär att de får tolkningsföreträde vad 

gäller beslut och att det kan utgöra en hindrande faktor för att samverkan sker på jämlika 

villkor. Under medlarroll framkommer det att ett sätt att motverka samverkansproblem som 

kan uppstå med anledning av läkarens högre status i förhållande till socialtjänstens personal är 

att kuratorn fungerar som en överbryggande länk som främjar att samverkan kan ske på ett 

mera jämlikt sätt. 

    

5.4.3.1 Hindrande- och främjande faktorer som uppkommer till följd av att samverkan 

ska ske mellan skilda professioner.  

Skilda synsätt 

Psykologen ger en bild av att samverkan mellan skilda professioner är positivt men poängterar 

att en förutsättning är att det finns en öppenhet. 

När man är skilda professioner kompletterar man förhoppningsvis varandra och 

man har olika uppdrag och också olika kompetens, med den goda avsikten att 

man ska behärska det som ingår i detta. Men för att det ska bli bra måste det 

finnas en öppenhet mellan, ja egentligen oavsett om det handlar på mer 

övergripande verksamhetsnivå eller inom en verksamhet, en öppenhet om vad 

man kan erbjuda patienten och att tillsammans planera, eller ja, samverka, kring 

vad som behövs, när det ska göras och vilka som ska göra vad.  

 

Socialsekreterare 1 uppger att verksamheter har olika perspektiv och menar att det kan vara 

både negativt och positivt, då det å ena sidan kan leda till ett alltför inriktat synsätt som 

bortser från andra relevanta delar men att det å andra sidan kan vara positivt eftersom det 

innebär en ökad samlad kompetens som bidrar till att patienten/klienten får kvalificerad hjälp.  
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Man har ju olika perspektiv. Pratar man med en läkare på psykiatrin är han ju ganska 

inne på sitt, till exempel nu är den här personen inte suicidbenägen längre nu ska han 

eller hon ut, bort! Sen får ni lösa ert! Sen är det såklart också positivt att man har olika 

perspektiv.(...) Jag kan min del men jag är beroende av andra för att få ihop hela 

pusslet.  

 

Socialsekreterare 2 resonerar i likhet med övriga intervjupersoner om att skilda professioners 

synsätt kan vara både en främjande och hindrande faktor. 

Att man har olika perspektiv och inte har förståelse för den andra professionen, 

det är säkert tvärt om också, att de tycker att vi är dumma i huvudet (skratt). Jag 

tänker att det är ju både en fördel och en nackdel att man har olika professioner 

och ser saker från olika håll jag hoppas ju att våra olikheter och våra olika 

bakgrunder och professioner ska hjälpa klienten, för det är väl det som är tanken. 

Sen vet jag inte vad som skulle behövas för att samverkan ska bli bättre heller, 

mer förståelse eller vad det är. 

 

Makt 

Psykologen uppger att läkarens höga status ger högre beslutsrätt även då de inte har mest 

insyn i den specifika patientens tillstånd. 

Jag har ju ingen aning om hur det ser ut inom socialtjänsten, men inom psykiatrin har 

ju läkarna både status och makt. Jag menar även om det ofta är omvårdnadspersonalen 

som har den egentliga, eller åtminstone kontinuerliga kontakten med 

samverkanspartners så är det ju ofta läkarutlåtanden som efterfrågas, det kan ju bli lite 

skevt ibland att den som har kontakt med patienten kanske 1-4 gånger om året är den 

som har mest inflytande men det finns väl en poäng med det också. Fast socionomens 

ord väger ju rätt tungt också måste jag säga, utifrån att hen ju ofta har bäst koll på hur 

det fungerar, på andra sidan. 

 

Socialsekreterare 2 har bilden av att läkare är ointresserade av andra professioners perspektiv. 

När man ska ringa läkare är det inte så kul för det blir nästan som en suck ibland att, 

varför ringer du mig, jag har ingenting med missbruk att göra, jag är inte intresserad, 

så är de ju med de flesta läkare, oavsett vart de jobbar någonstans. 

 

Medlarroll 

Kuratorn uppger att samverkan mellan socialtjänsten och psykiatrin underlättas på grund av 

att hon har samma utbildning som socialsekreterarna. Kuratorns kunskap kring socialt arbete 
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och dess lagstiftning nyttiggörs för att förklara och problematisera socialtjänstens agerande i 

de fall som personal inom psykiatrin inte förstår socialtjänstens beslut.  

Jag fungerar lite som en medlare mellan psykiatrin och socialtjänsten och får 

förklara att såhär ser socialtjänstens regelverk ut, såhär tänker man och utreder 

och det kan ju väcka många känslor här. Men det är ju lagen och reglerna, det är 

inte jag och det är inte socialtjänsten som har hittat på det. Och det är bara 

förklaringar, jag säger inte att det är rätt eller fel (...) Jag kan se att om man till 

exempel har bränt upp alla pengar på någonting och sabbat hela sin ekonomi kan 

man inte bara komma och säga att nu måste jag ha försörjningsstöd, så funkar det 

ju inte. Så jag kanske lättare kan förstå varför man gör som man gör på 

socialtjänsten, även om det kan låta hårt härifrån, alltså socialtjänstens beslut.  

 

Socialsekreterare 2 bekräftar kuratorns uppfattning om att samverkan mellan socialtjänsten 

och psykiatrin underlättas genom delad profession.  

Kuratorn får agera medlare, hon är en väldigt viktig person för oss och jag har en 

känsla av att hon blir väldigt motarbetad på sin arbetsplats, att läkarna vill skriva ut 

och att kuratorn känner att, om vi skriver ut honom kommer han vara här om två dagar 

igen, då är det samma historia igen, ”kan vi inte hålla honom kvar några dagar så 

socialtjänsten hinner hitta en plats, lite så känns det. 

 

5.4.3.2 Analys 

I studien framkom att intervjupersonerna anser att fördelarna med olika professioner är att 

man får en större samlad kompetens som leder till att hjälpen blir mera ändamålsenlig och gör 

samverkan mera effektiv.  Danermark (2005) beskriver i sin forskning att personer med olika 

professioner och därmed skilda synsätt både kan vara främjande och hindrande i samverkan. 

Han menar att just olikheterna i synsätt och perspektiv kompletterar varandra då de 

yrkesverksamma bidrar med det som är specifikt för var och en och att det utgör en främjande 

faktor för samverkan. Danermark lyfter fram att det även kan innebära en hindrande faktor då 

skilda professioner vill få gehör för sitt eget perspektiv och att det kan uppstå kamp om 

inflytande, prestige och vem som ska bestämma. Detta uttrycks av intervjupersonerna då de 

uttalar sig om läkarens högre status.  

Danermark (2005) beskriver hur ojämlika maktrelationer mellan läkare och socionomer blir 

hindrande för samverkan. Han tar även upp att olika professioners skilda perspektiv och olika 

teoretiska synsätt kan leda till en uppdelning av synen på personer och problematik som gör 

att helhetssynen på människan går förlorad. Under intervjuerna framkom att man anser att 

man är beroende av andras kompetens och insatser för att ”få ihop hela pusslet”. Danermark 
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menar att det är viktigt att olika professioner förklarar sina teoretiska utgångspunkter och 

perspektiv för att den andre ska förstå den andres agerande. I den undersökta samverkan 

mellan socialtjänsten och psykiatrin framkom att man löst det genom att kuratorn inom 

psykiatrin som har samma grundutbildning som socialtjänstens personal fungerar som en 

överbryggande länk. Danermark anser att det uppstår fler problem med samverkan ju större 

obalans det är mellan professionerna. Vikten av samverkande samarbete betonas i 

Världshälsoorganisationens dokument Health21 (1999), där en målsättning handlar om att 

professioner inom hälsosektorn i de europeiska medlemsländerna ska utveckla samarbete som 

bygger på respekt för de olika professionernas expertis.  
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6. Diskussion 
 

6.1 Kapitlets disposition 

I detta kapitel redovisas studiens viktigaste resultat. Diskussionen kopplas till teori och 

tidigare forskning. Därefter förs en metoddiskussion, och sedan avslutas kapitlet med förslag 

till vidare forskning. 

 

6.2 Sammanfattning av studiens viktigaste resultat 

Resultatet visar att de professionella inom socialtjänst och psykiatri som intervjuades beskrev 

att man anpassar sitt sätt att samverka efter patientens/klientens behov. Inga uttalade rutiner 

kring hur samverkansförfarandet ska ske beskrevs, även om det framkommer behov av det. 

SIP (dvs. Samordnad Individuell Plan) ses av majoriteten som ett effektivt sätt att förtydliga 

ansvarsfördelningen, samtidigt som det framkommer att SIP kan vara tidskrävande och leda 

till administrativt merarbete. Det framkommer att insatserna riskerar att bli ineffektiva när 

man inte samverkar runt sammansatt problematik. Hindrande faktorer för samverkan är en 

otydlig ansvarsfördelning mellan verksamheterna där oenighet om vilket problem som anses 

utgöra huvudproblemet och därmed vilken instans som har det yttersta ansvaret, som i sin tur 

leder till konflikter om vem som ska stå för kostnaden för vården. Olika professioners synsätt 

beskrevs vara både främjande och hindrande för samverkan, då det kan bidra till ökad samlad 

kompetens men även bidra till att revir försvaras.   

 

6.3 Resultatdiskussion 

6.3.1 Koppling till tidigare forskning 

Det finns stora likheter mellan resultaten och tidigare forskning. Den stora nyttan av 

samverkan styrks i både forskning (tex Copoeru et al., 2013; Daka-Mulwanda, Filbert, Klein, 

& Thornburg, 1995; Dosser, Handron, McCammon, Powell, & Spencer, 2001; Hokenstad, 

Ritvo, & Rosenberg 1979; Kvarnström, 2007; Nordström, Hedberg, Josephson, & Kjellström 

2016 & Schneiderman, 1978) och i intervjupersonernas utsagor. Det framkommer många 

faktorer i forskningen som bekräftas av intervjupersonerna som försvårar den samverkan som 

behöver ske för att optimalt kunna hjälpa personer med sammansatt problematik. Problemet 

med otydlig ansvarsfördelning mellan verksamheterna sågs som en hindrande faktor för 

samverkan av intervjupersonerna i den här studien, det framkommer dock inte med tydlighet 
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vad det grundar sig i. Om den otydliga ansvarsfördelningen beror på ett behov av att skydda 

den egna verksamheten, finns en risk att patientens/klientens behov kommer i skymundan till 

förmån för vilken verksamhet som ska vara ansvarig. Därmed kan helhetssynen på människan 

gå förlorad (jfr Nordström et al., 2016).  

 

6.3.2 Anpassning till individens unika behov viktigt 

Ett dilemma som framkommer i studien är att intervjupersonerna ser ett behov av att anpassa 

samverkan till varje persons unika behov och vill inte bli för styrda av regler och rutiner som 

kan innebära mindre grad av individualisering för patienten/klienten, samtidigt som de är 

medvetna om att den komplexa problematik i form av psykisk ohälsa och missbruksproblem 

som avhandlas i den här studien kräver stora insatser från både socialtjänst och psykiatri. Från 

statligt håll har man varit medveten om denna brist och till och med lagstiftat om samverkan 

genom att göra samverkan tvingande genom samordnad individuell plan, SIP, som ska utgå 

från patientens/klientens behov. Hur kommer det sig att olika yrkesutövare upplever att det 

inte är ett användbart verktyg? Intervjupersonernas utsagor tyder på att SIP är ett användbart 

verktyg för att förtydliga ansvarsfördelningen men att formerna för SIP är krångliga och 

tidsödande. Copoeru et al., (2013) menar att rutiner som utformas på ett allt för formaliserat 

sätt riskerar leda till en ineffektiv samverkan. SIP är lagstiftat och har därmed föregåtts av 

noggranna överväganden vad gäller användbarhet. Det tycks dock finnas visst motstånd att 

använda SIP inom verksamheter och det kan sessom en nackdel ur patientsäkerhetsperspektiv 

då samverkan riskerar att bli personbundet till respektive yrkesutövare. Kan problem i 

samverkan även handla om att olika professioner och myndigheter har olika status och makt, 

vilket ger tolkningsföreträde till vissa? Socialsekreterarna ger uttryck för att läkarens ord 

väger tungt och att de i vissa fall drar sig för att kontakta läkare, vilket i värsta fall resulterar i 

att socialsekreterarna undviker att samverka och försöker lösa situationen på egen hand. 

Danermark (2005) framhåller att läkares högre status kan innebära kamp om inflytande och 

prestige. I komplexa ärenden där patienter/klienter lider av både psykisk ohälsa och 

missbruksproblem, och där personer ofta har stora och akuta vårdbehov samt där det krävs 

snabba ställningstagande till tvångsvård, väger läkarens bedömning tungt. 

 

En ytterligare aspekt som kan vara hindrande för samverkan är att de olika professionerna 

utgår från olika sätt att se på problem och dess uppkomst. Läkaren ur en medicinsk 

förklaringsmodell och socialsekreteraren ur en psykosocial förklaringsmodell. Frågan om 

vilket problem som är störst hos personen och som kan vara orsak till den andra 
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problematiken, är ett ämne som yrkesutövare från de två verksamheterna tycks hamna i 

konflikt om oberoende av profession och som de trots att de är medvetna om att en helhetssyn 

på patienten/klienten är det enda sättet att hjälpa personerna. Det skulle kunna hänvisas till det 

som Danermark (2005) tar upp, nämligen problems uppkomst och hur det styr vårt handlande 

och som han anser bygger på antaganden utifrån professionernas olika teoretiska synsätt och 

inte någon sann kunskap, eller om det handlar om att man vill skydda den egna verksamheten 

från merarbete och kostnader är svårt att veta. 

 

6.3.3 Kostnadsfrågan 

Kostnadsfrågan beskrivs som en hindrande faktor för samverkan av intervjupersonerna 

eftersom patienterna/klienterna har behov av sammansatt behov av stöd med anledning av 

samsjuklighet bestående av psykisk ohälsa och missbruk. Ett faktum är att man inom både 

kommunal och landstingsstyrd verksamhet har svårigheter att få medlen att räcka till de behov 

som finns bland befolkningen och som också rimligen kan verka hindrande på effektiv och 

god samverkan. Frågan är om det är omöjligt att inte hamna där så länge som det är skilda 

huvudmän som ska bära kostnaderna? Schneiderman (1978) tog redan för 40 år sedan upp 

svårigheter i samverkan som uppstår till följd av verksamheter finansieras av olika huvudmän 

och att det är den som är ytterst ansvarig som ska stå för kostnaderna. Då det gäller personer 

med psykisk ohälsa och missbruksproblem som behöver insatser från två olika huvudmän 

samtidigt är risken att patienter/klienter inte får den hjälp de är i behov av. Frågan är om SIP 

kan vara ett sätt att komma bort från den enskilda verksamhetens behov och se till brukarens 

behov, vilket var lagens intention? 

 

6.3.4 Vad underlättar samverkan? 

Något som tycks underlätta samverkan i min studie är när kuratorn och socialsekreterarna, 

som alla tre har samma grundprofession, socionom men även samma tidigare yrkeserfarenhet 

från socialtjänsten samverkar. De underlättande faktorerna visar sig vara större förståelse från 

kuratorn vad gäller möjligheten till bland annat bistånd och avslag, kuratorn har möjlighet att 

förklara socialtjänstens tanke- och tillvägagångssätt för sina kollegor på ett sådant sätt som 

gör att konflikter minskar, vilket bidrar till ökad respekt och förståelse. Kuratorn har kunskap 

om de lagstiftningar som styr båda verksamheterna, samt har unik kompetens inom det 

psykosociala området och kan därmed se mer flerfaktoriellt på problem. 
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Studien har tagit fasta på att undersöka hur samverkan sker och beskriva hindrande och 

främjande faktorer för samverkan för att försöka förstå hur det kommer sig att det är svårt att 

åstadkomma effektiv samverkan, trots den samstämmiga forskning som finns inom området 

och intervjupersonernas medvetenhet om behovet. 

 

 

6.4 Metoddiskussion  

Jag har i min studie använt en kvalitativ intervjumetod eftersom jag bedömde att den var bäst 

lämpad för att besvara studiens frågeställningar, som utgår från professionellas uppfattningar 

kring hur samverkan mellan socialtjänst och psykiatri sker samt vilka hindrande respektive 

främjande faktorer som uppstår. Jag utformade en allmän intervjuguide med öppna 

underfrågor, vilket stundvis under intervjun resulterade i att intervjupersonerna svävade iväg 

från det tilltänkta ämnet. Som intervjuare är det min uppgift att leda tillbaka 

intervjupersonerna till ämnet och dessutom ställa relevanta följdfrågor, vilket krävde mycket 

av mig, då jag är en relativt oerfaren intervjuare. En eventuell brist i studien är avsaknaden av 

personer med medicinsk utbildning. Intervjupersonernas utsagor handlade till stor del om 

samverkan mellan socialtjänst och medicinsk personal. Följden blir att en profession gör 

uttalande om en annan, som i sin tur inte har möjlighet att uttala sig, vilket leder till att enbart 

socionomers och psykologers uppfattningar och perspektiv kommer fram. För att få en mer 

representativ bild av det undersökta ämnet hade intervjupersoner med medicinsk utbildning 

samt fler intervjupersoner behövts. Studiens validitet har stärkts genom intervjupersonernas 

informationsrika beskrivningar, vilka återfinns i resultatdelen i form av detaljrika citat. Den 

forskning jag har utgått från har till stor del varit samstämmig i sin syn på behovet av 

samverkan och dess svårigheter, vilket har minskat möjligheten att ställa kritiska frågor samt 

försvårat en problematisering av resultatet.     

 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Två av intervjupersonerna nämner att en risk med samverkan kan vara att professionella i 

vissa fall fråntar patienten/klienten hens ansvar och att fokus förskjuts från 

patientens/klientens vilja till vad man som professionell anser att personen i fråga behöver. 

Intervjupersonerna uppger att de ska fungera som ett stöd för personer i deras kontakt med 

olika samarbetspartners men att de inte ska ta över.  Enligt intervjupersonerna ska samverkan 

ske på patientens/klientens egna villkor och ska bygga på vad personen själv anser att den 
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behöver hjälp med. Med hänsyn till intervjupersonernas utsagor skulle det vara intressant att 

undersöka hur patienterna/klienterna själva upplever den samverkan mellan socialtjänst och 

psykiatri som de är föremål för och om den bild som intervjupersonerna ger överensstämmer 

med upplevelserna som patienten/klienten har.  
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Bilaga 1. Informationsbrev socialtjänsten  

 

                                                                    

Hej! 
 

Jag är en socionomstudent från Högskolan i Gävle. Den här terminen skriver jag mitt 

examensarbete som handlar om samverkan mellan psykiatri och socialtjänst. Mitt syfte är att 

undersöka hur professionella inom socialtjänst och psykiatri samverkar med varandra kring 

gemensamma brukare samt undersöka vilka möjligheter och begränsningar som finns 

gällande samverkan. 

  

Jag vill gärna komma i kontakt med tre socialarbetare på din enhet som kan tänka sig ställa 

upp på en enskild intervju angående detta. Intervjuerna kommer ta omkring 60 minuter. 

Socialarbetarna ska vara utbildade socionomer och det är fördelaktigt om de har erfarenhet av 

att samverka med psykiatrin, om detta inte är möjligt är det önskvärt att erfarenhet kring 

samverkan i övrigt finns. 

 

Jag vill gärna spela in intervjuerna, materialet kommer dock hanteras konfidentiellt och 

raderas så fort materialet är transkriberat. Deltagarna kommer förbli anonyma och stadens 

namn kommer inte att namnges i arbetet. Deltagarna kan när som helst avbryta intervjun och 

avsluta sin medverkan.  

 

Jag planerar att intervjuerna ska äga rum någon gång under vecka X. Hör gärna av dig till mig 

oavsett intresse. 

 

Tack för visat intresse! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Astrid Hallberg (kontaktuppgifter) 
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Bilaga 2. Informationsbrev psykiatrin  
 

Hej! 
 

Jag är en socionomstudent från Högskolan i Gävle. Den här terminen skriver jag mitt 

examensarbete som handlar om samverkan mellan psykiatri och socialtjänst. Mitt syfte är att 

undersöka hur professionella inom socialtjänst och psykiatri samverkar med varandra kring 

gemensamma brukare samt undersöka vilka möjligheter och begränsningar som finns 

gällande samverkan.  

 

Jag vill gärna komma i kontakt med tre verksamma personer på din avdelning som kan tänka 

sig ställa upp på en enskild intervju angående detta. Om det finns möjlighet vill jag gärna 

intervjua en läkare, en sjuksköterska och en skötare. Intervjuerna kommer ta omkring 60 

minuter. Deltagarna får gärna ha erfarenhet av samverkan med socialtjänsten, om detta inte är 

möjligt är det önskvärt att erfarenhet kring samverkan i övrigt finns. 

 

Jag vill gärna spela in intervjuerna, materialet kommer dock hanteras konfidentiellt och 

raderas så fort materialet är transkriberat. Deltagarna kommer förbli anonyma och stadens 

namn kommer inte att namnges i arbetet. Deltagarna kan när som helst avbryta intervjun och 

avsluta sin medverkan.  

 

Jag planerar att intervjuerna ska äga rum någon gång under vecka X. Hör gärna av dig till mig 

oavsett intresse. 

 

Tack för visat intresse! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Astrid Hallberg (kontaktuppgifter) 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

Inledande frågor 

 Vilken utbildning har du? 

 Hur lång arbetslivserfarenhet har du inom din profession? 

 Hur länge har du arbetat på nuvarande arbetsplats? 

 

DEL 1 Hur sker och fungerar samverkan 

 Beskriv samverkansprocessen? 

 Finns det några rutiner över hur samverkansförfarandet ska gå till? 

 Vilken för- och nackdelar upplever du att det finns med olika samverkansformer? 

 Vad skiljer formella och informella möten åt? 

 Beskriv vilka för- och nackdelar som finns med olika typer av möten? 

 

DEL 2 Hindrande och främjande faktorer i samverkan 

Tema 1 Struktur- och organisationsskillnader 

 Finns det några hindrande faktorer till följd av att socialtjänsten och psykiatrin är 

skilda huvudmän? 

 Finns det några främjande faktorer till följd av att socialtjänsten och psykiatrin är 

skilda huvudmän? 

 Påverkas du av att socialtjänsten och psykiatrin lyder under olika lagstiftningar? 

 Vilken verksamhet har det yttersta ansvaret för en person som behöver sammansatt 

stöd?  

 Vilken verksamhet ska stå för kostanden i ärenden där personen får insatser av både 

socialtjänsten och psykiatrin? 

 Har någon verksamhet högre beslutsrätt än den andra? 

 

Tema 2 Tolkning och målsättning 

 Vad tänker du på när du hör ordet samverkan? 

 Vad är målet med samverkan? 

 Måste man samverka? 

 Beskriv vilka situationer som kräver att socialtjänsten och psykiatrin samverkar för att 

tillgodose en persons hjälpbehov? 

 

Tema 3 Status 

 Hur upplever du att det är att arbeta med professioner som skiljer sig från den du har? 

 Har olika professioner lika mycket makt? 

 Har alla professioner samma rätt att fatta beslut gällande samverkan? 

 Litar du lika mycket på alla professioner som du samverkar med? 
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