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Rapport om samverkan mellan VISIT 

och skolan i Hagfors kommun 

Framtagande, implementering och utvärdering av samverkansrutin mellan VISIT 

och skolan i Hagfors kommun.  

BAKGRUND 
Mellan Hagfors kommun och Landstinget i Värmland finns sedan 2007 en samverkansmodell 

för frågor som rör barn och ungas hälsa. En styrgrupp med politiker och tjänstemän leder 

verksamheten och till sin hjälp har man en beredningsgrupp som består av cheferna för vård-

centralen, resurscentrum, skolan och barnomsorgen. VISIT utgör en av enheterna inom Barn 

och ungas hälsa, de andra två är familjecentralen och ungdomsmottagningen. 

Hagfors kommun och landstinget i Värmland deltog i under åren 2009 – 2011 i SKL:s modell-

områdesprojekt. Detta mynnade ut i VISIT som är en integrerad öppen mottagning i Hagfors. 

Det hela började som ett förbättringsområde i april 2011 i samverkan mellan Landstinget i 

Värmland och Hagfors kommun. Verksamheten startade i november 2011 och avslutas i de-

cember 2014 och blir därefter permanentad. VISIT är en mottagning för barn, ungdomar, deras 

familjer och unga vuxna, 0-25 år. Mottagningen vänder sig till boende och studerande i Hag-

fors kommun. VISIT:s uppgift är att skapa en effektiv och välfungerande Första linje genom 

att ge råd, stöd och behandling för barn, unga och 

familjer. Detta sker utifrån samverkan mellan 

allmänmedicin, öppenvårdspsykiatrin, skolan och 

socialtjänsten. På VISIT arbetar psykolog 100%, 

socionom 90% och specialpedagog 40% (under 

2014 100%). 

PROBLEMBESKRIVNING 
När VISIT startade var det planerade arbetssättet 

att specialpedagogerna, som var kopplade till 

VISIT, bl.a. skulle vara en länk mellan skolan och VISIT. Tanken var att ärenden skulle tas upp 

i elevhälsoteamet innan ärendet skickades vidare till VISIT. Statistiken för 2012 visar dock att 

endast 3 av 23 ärenden hade gått via elevhälsoteamet. Resterande ärenden är hänvi-

sade/rekommenderade direkt av mentor, rektor, skolsköterska mm. Detta visar att den tänkta 

modellen inte fungerade som avsett. 

I dialog med SKL började VISIT:s personal och Beredningsgruppen under hösten 2013 att for-

mulera ett projekt kring implementering av Första linjen i skolan. Projektet länkades till speci-

alpedagogens uppdrag i grundskolan och på VISIT. Dialogen resulterade i att Styrgruppen 

beslöt sig för att sluta ett avtal med SKL, som bl.a. innebär att skolan och VISIT under 2014 

skulle utforma och prova en ny samverkan länkat till ett särskilt specialpedagoguppdrag. 

”Vi behöver upparbeta förtro-

ende och respekt för 

våra olika professioner och yr-

kesroller.” 
 

(Kommentar från djupintervju hösten 2014.) 
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I överenskommelsen mellan Hagfors kommun och SKL avtalades att SKL skulle delfinansiera 

anställning av specialpedagog motsvarande 75% tjänst under ett års tid. Utöver sitt ordinarie 

uppdrag som specialpedagog tillhörande skolan i Hagfors skulle specialpedagogen också 25% 

av den tid SKL finansierade arbeta med att kartlägga, implementera och utvärdera gemen-

samma samverkansrutiner mellan skolan och VISIT i Hagfors. Specialpedagogen anställdes på 

heltid under 2014, skolan i Hagfors finansierade resterande 25% av tjänsten. 

KARTLÄGGNING/BEHOVSINVENTERING  
Med anledning av att den tänkta modellen inte fungerade som avsett, önskade berednings-

gruppen göra en kartläggning och behovsinventering. Syfte med detta var dels att inventera 

skolans behov och förväntningar på VISIT och dels att undersöka vilka förväntningar VISIT 

har på skolan. Undersökningens syfte var även att befästa uttrycket Första linjen och precisera 

vad det innebär i relationen mellan skola, elevhälsa och VISIT. Utifrån resultatet skulle en mo-

dell för specialpedagogens uppdrag inom VISIT samt samverkansrutiner med skola utformas. 

Därefter skulle modellen prövas och utvärderas. Beredningsgruppen beslutade att undersök-

ningen skulle genomföras av utsedda specialpedagoger genom intervjuer med fokusgrupper 

med deltagare från skolan, beredningsgruppen och VISIT.  

Fokusgruppsintervjuerna genomfördas av specialpedagogerna under tiden december 2013 till 

februari 2014.  

Sammansfattning av fokusgruppsintervjuerna 
Cirka 50 personer fördelade på 9 fokusgrupper intervjuades. Samtliga fokusgrupper fick 

samma frågor: 

 Vad har du för förväntningar på VISIT/skolan? 

 Hur behöver skolan jobba för att leva upp till dessa förväntningar? 

 Hur behöver VISIT jobba för att leva upp till dessa förväntningar? 

Frågorna skickades ut i förväg så att det fanns möjlighet att reflektera innan intervjutillfället. 

Varje intervjutillfälle varade i ca en timma och inleddes med en beskrivning av VISIT:s vision, 

syfte, målgrupp och arbetssätt. Alla som deltog i fokusgruppsintervjuerna var aktiva och läm-

nade synpunkter 

Fokusgruppsintervjuerna visade bland annat att man kände sig dåligt informerad om pro-

jektet. Man önskade VISIT:s deltagande vid t.ex. föräldramöten, arbetslagsmöten eller APT för 

att informera föräldrar och personal kring VISIT:s arbete. Även definitionen av lätt till me-

delsvår psykisk ohälsa behövde aktualiseras bland skolans personal. Gränsen mellan BUP och 

VISIT:s områden behövde tydliggöras. Skolpersonal ville också gärna veta vad som hade 

gjorts under de två år som projektet hade funnits. (Se bilaga 1.) 

FRAMTAGANDE AV SAMVERKANSRUTIN  
I mars 2014 presenterade specialpedagogerna resultatet av fokusgruppsintervjuerna för be-

redningsgruppen. Utifrån framkomna synpunkter gjordes ett första utkast på en samverkans-

rutin inkl. specialpedagogsuppdraget (se bilaga 2) mellan VISIT och skolan i Hagfors kom-

mun. Efter justeringar med inhämtande av synpunkter från VISIT och Beredningsgruppen 
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godkände Beredningsgruppen samverkansrutinen maj 2014. Rutinen presenterades för rekto-

rerna i juni 2014 som då godkände den.  

IMPLEMENTERING 
Specialpedagogen har medverkat på arbetsplatsträff på Kyrkhedens skola, Ekshärad, Älv-

stranden Bildningscentrum och Älvstrandsgymnasiet, Hagfors under september och oktober 

månad 2014. En powerpoint-presentation (bilaga 3) visades med information om Första linjen, 

VISIT, huvudpunkterna i den framtagna samverkansrutinen och specialpedagogens uppdrag.  

UTVÄRDERING 
Utvärderingen kunde inte genomföras med samma frågor som fokusgruppsintervjuerna då 

rutinen varit implementerad så kort tid. Med anledning av det beslutade beredningsgruppen 

att djupintervjuer skulle genomföras. Specialpedagogen utförde intervjuerna under november 

månad. Utformandet av frågorna skedde i samråd med beredningsgruppen. 

Sammansfattning av djupintervjuerna 
Djupintervjuer gjordes med 6 personer från olika yrkesgrupper inom skolan för att utvärdera 

samverkansrutinen mellan VISIT och skolan (bilaga 4).  Nedanstående frågor skickades ut 

innan intervjutillfället tillsammans med samverkansrutinen mellan VISIT och skola. 

 Har du sett samverkansrutinen skola/VISIT tidigare innan utskick  

 Känner du att rutinen är implementerad 

 Första linjen, vad innebär det för dig 

 Hur ska/kan vi utveckla samarbete mellan skola/VISIT 

 Hur ska/kan specialpedagoguppdrag på VISIT utvecklas 

 Hur/när ska skolan arbeta med lindrig psykisk ohälsa 

 

De flesta hade sett samverkansrutinen mellan VISIT och skolan före intervjutillfället. Majorite-

ten upplevde inte att rutinen var implementerad fullt ut. 

Flertalet upplevde att det är svårt med gränsdragning av första linjen. Man uttryckte även 

svårigheter att definiera begreppet första linjen och hade svårt att involvera begreppet i den 

pedagogiska vardagen. De flesta tyckte det fungerade bra mellan VISIT och skolan på individ-

nivå. Man önskade arbeta mer förebyggande på klassnivå. Det behövdes mer information och 

föreläsningar om lätt till medelsvår psykisk ohälsa.  

Majoriteten tyckte att beskrivningen av specialpedagogsuppdraget i samverkansrutinen var 

genomtänkt och bra. För att utveckla specialpedagogsuppdraget på VISIT finns det önskemål 

om mer specialpedagogtid på skolan än som nu enbart i enskilda ärenden. Även önskemål om 

kartläggning på gruppnivå och handledning av personal efter gruppobservationerna.  

Skolans personal anser sig behöva kompetensutveckling inom lindrig psykisk ohälsa. Skolan 

arbetar idag med lindrig psykisk ohälsa genom hälsosamtal, värdegrundsfrågor på mentors-

tid, mm. Det framkommer vikten av att våga prata och ta hjälp av varandra kring barns psy-

kiska ohälsa. 
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Uppdatering av samverkansrutin 
Uppdatering av samverkansrutinen mellan VISIT och skolan kommer att ske under december 

2014. Därefter kommer förnyad implementering att ske under vårterminen 2015.  Utvärdering 

och uppdatering av samverkansrutinen kommer att ske fortlöpande i samband med verksam-

hetsutveckling mellan VISIT och skolan i Hagfors kommun.  

SLUTSATSER 
Första linjen är den eller de verksamheter eller funktioner som har till uppgift att vara de som 

först tar emot barn, unga eller familjer som söker hjälp för att ett barn eller en ungdom mår 

dåligt, oavsett om problemet har psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska orsaker. 

Första linjen ska kunna identifiera olika former av problematik, göra grundläggande utred-

ningar av lätt till medelsvår psykisk ohälsa och behandla lindrigare former av problematik och 

tillstånd av psykisk ohälsa. 

VISIT är en Första linjen-mottagning som öppnades hösten 2011. Verksamheten är en helt ny 

form av samverkan där mycket tid har använts till att utforma och implementera det nya upp-

draget genom att diskutera roller, metoder etc. De olika professioner som samverkar på VISIT 

har olika kunskapsbaser, kulturer och traditioner. I samverkan med basorganisationerna skola, 

socialtjänst samt hälso- och sjukvård har i bland problem uppstått som handlar om gränssnitt 

och VISIT:s uppdrag. Hur specialpedagogens roll skulle utformas har inte varit självklart och 

har ifrågasatts av både VISIT, specialpedagoger och annan personal inom skolan. Den fram-

tagna samverkansrutinen mellan VISIT och skolan har varit ett led i processen att skapa ett 

tydligare uppdrag för specialpedagogen och en rutin för samverkan. Djupintervjuerna under 

hösten 2014 visar att det gett vissa positiva effekter även om det inte varit tillräckligt. Beskriv-

ningen av specialpedagogens uppdrag upplevs som genomtänkt och bra men frågor finns 

kring hur det praktiskt ska fungera i samverkan mellan skolan och VISIT. Frågor finns även 

kring begreppet Första Linjen vilket är ett relativt nytt begrepp som behöver förtydligas. Det 

finns också stora skillnader i hur kommuner och landsting organiserar arbetet på Första linjen 

och VISIT är endast en modell för detta. Eftersom verksamheten är relativt ny är det viktigt att 

diskussionerna om uppdrag, metoder, gränssnitt och samverkan fortsätter och utvärderas 

kontinuerligt. Arbetet med att förtydliga specialpedagogens roll och skapa en samverkansru-

tin är ett led i detta arbete men arbetet måste ses som en process som påbörjats där mycket 

arbete återstår. 
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Fokusgruppsintervjuer   Bilaga 1  

 

Vad har du för förväntningar på VISIT/skola? 

 VISIT ska fylla glappet mellan bas och specialistnivån. 

 Förväntningarna på VISIT är att det ska vara en mottagning med hög tillgänglighet, 

där barn/ unga kan få adekvat hjälp av kompetent och professionell personal snabbt. 

Det ska vara en enhet som kan jobba med hela familjesituationen, se barnet/ ungdo-

men ur ett helhetsperspektiv. De ska också ta hand om de som behöver prata, vara 

omhändertagande och serviceinriktade. 

 VISIT förväntas att i första hand vara ett stöd till barn/unga och familjer, i andra hand 

skolan. 

 VISIT förväntas bidra med handledning utifrån sin samlade kompetens till både elev-

hälsa och mentorer. Skolpersonal ska kunna ta kontakt och få vägledning i avidentifie-

rade enskilda fall t.ex. genom telefonkonsultation. 

 Skolan och VISIT behöver fler gemensamma mötesforum, där man inte bara pratar ak-

tuella ärenden, utan också utbyter erfarenheter, tar vara på och sprider goda exempel 

samt pratar om hur vi kan förbättra verksamheterna. Förutsättningarna för samverkan 

är att man pratar med varandra och inte om varandra. 

 Vidare förväntas att specialpedagogen som är knuten till VISIT kan vara på skolan och 

jobba med elever och grupper, stödja lärare utifrån enskild elevs behov. 

 Man lyfter också vikten av samsyn mellan personalkategorier i skolan och på VISIT, 

det är inte bra om föräldrar/elever får dubbla budskap. 

 Det behöver arbetas fram tydliga rutiner som blir kända för alla om när, hur och vem 

som ska hänvisa från skolan till VISIT. 

 Skolans EHT bör ta hjälp av VISIT både på individ och generell nivå. EHT och VISIT 

bör jobba parallellt, verksamheterna ska komplettera varandra. 

 VISIT bör vara nästa steg när inte skolan lyckas med sitt uppdrag, och ge det stöd som 

inte skolan kan ge, det ska vara en aktiv samarbetspartner där skolan/samhället inte 

lyckas med sitt uppdrag. 

 VISIT ska vara stöd till de som inte går obligatorisk skola, vara en samarbetspartner 

när det gäller kommunens uppföljningsansvar för personer upp till 21 år som ej går i 

skolan.  Även vara ett stöd till de på gymnasienivå som går i skolan men saknar moti-

vation, har hög frånvaro, är i utsatt social situation samt ge individ och föräldrastöd. 

 Inte avsluta ett ärende innan det känns okej för alla inblandade. 

 Visa respekt för varandra och för varandras olika professioner samt de styrdokument 

som finns. Alla gör så gott de kan. Inte undergräva varandras auktoriteter. 

 Vara öppen för förändringar t.ex. nya arbetssätt, rutiner, strukturer, metoder och verk-

tyg. 

Vad ska skolan göra för att leva upp till dessa förväntningar? 

 Skolan behöver sätta sig in i vad första linjen är och dess arbetssätt. De behöver också 

ha en mer aktiv roll i VISIT samt förstärka skolpersonalens förståelse för VISIT:s upp-

drag. 

 Informera om hur skolan arbetar. 

 Tidig upptäckt samt tidigt fokus på hela barnet/eleven, hur ser var och ens uppdrag 

ut, skolans, sjukvårdens och socialtjänstens. 

 Skolan behöver ha rutiner för sitt arbete utifrån gällande styrdokument, skapa tydliga 

rutiner kring och för EHT för att få ett effektivare arbetssätt. 
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 Det behöver finnas en struktur med tydlig kontaktväg, handlingsplaner och rutiner för 

hur ärenden går vidare från skola till VISIT, och genom det få till ett bra samarbete där 

parterna tar del av vad som tidigare gjorts. Dessa strukturer behöver vara förankrade 

hos all personal.  

 Bättre rutiner för samtycke och respekt för individen, samtycke bör finnas hos både 

skolan och VISIT. 

 De olika elevhälsoteamen behöver träffas för att få ett kunskapsutbyte, utveckla det 

gemensamma arbetet samt få en struktur, en kraft och power i det som ska göras. 

 Samsyn som bygger på forskning och beprövad erfarenhet.  

 Se mer av barnet än kunskapsutveckling, se helheten såsom psykiskt mående, grupp-

relationer och skapa systematik i hur man arbetar med elevens välmående. 

 Lyfta fram psykisk hälsa mer i skolarbetet, utveckling är mer än kunskapsutveckling. 

 Använda standardiserade testmaterial. 

 Nya tekniker, tankar, resurser som gynnar hela eleven. 

 Ökad förståelse för varandras uppdrag. 

Vad kan VISIT göra för att leva upp till dessa förväntningar? 

 Öppna för samsyn och samarbete, samverkan - öppenhet samt att alla ska få vara del-

aktiga. 

 Ömsesidigheten är viktig, ha stor respekt för varandras arbetssätt och professioner, 

samt ha förståelse för att alla gör sitt bästa. 

 Ha hög tillgänglighet och att vara serviceinriktade i att finna vägar till välmående. 

 Konsensustanke i elevärenden, hur går vi vidare gemensamt, tätare samarbete inför 

elevmöten och få en helhetssyn. Använda alla professioners synsätt för att göra indi-

viduella planer 

 Få ihop verksamheten utifrån olika grunduppdrag och skapa rutiner för vem gör vad 

samt riktlinjer/rutiner för återkoppling 

 Formella vägar till kommunikation utifrån elevens skolproblematik och samarbeta när 

det behövs.  

 Ta vara på det som redan är gjort runt en elev och inte vända sig mot skolan. Prata 

med skolan om synpunkter på skolan. 

 Göra lite mer än vad var och en enskilt kan göra, måste använda handlingsutrymme 

och arbeta med/fram nya arbetssätt och metoder. 

 Tydliggöra vad de har möjlighet att hjälpa till med, konsultation till lärare, föra ut och 

ta sig an föreläsningar. 

 Handleda pedagoger när det gäller t ex utåtagerande elever och individstöd angående 

elever. Planera arbetet och planera in föreläsningar, föräldragrupper m.m. 

 Delta vid föräldramöten. 

 Avvikelsehantering. 

 Avdramatisera. 

  



 2014-11-26 

 7  

Samverkansrutin    Bilaga 2 
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Powerpoint-presentation   Bilaga 3 
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Djupintervjuer    Bilaga 4 

 

Har du sett samverkansrutinen skola/VISIT tidigare innan utskick  

4 st svarade ja, 2 st svarade nej. 

Känner du att rutinen är implementerad 

2 st svarade nej, 2 st svarade ja, 1 delvis och 1 svårt att veta.  

 Hos mig är den implementerad men hos mina kollegor vet jag inte. 

 Alla kanske inte känner till rutinen men de vet vart dom ska gå för att kolla upp ruti-

nen. 

 Har personligen inte haft kontakt med VISIT och därför är det väldigt nytt för mig. 

 Vi kunde ha gjort betydligt mer. 

 Den informationen du hade var väldigt bra. 

 Frågan är om alla ska känna till rutinen – är det det som är målet. 

 

Första linjen, vad innebär det för dig 

 Jag vet inte om jag förstått det hela rätt. 

 Ett ställe där man kan söka hjälp som inte är specialistnivå. 

 Vi ska fallen så snabbt som möjligt så man slipper BUP. 

 Typ av problem (enligt samverkansrutin) låter bra men vem ska ta kontakten. 

 Svårt med begreppet lätt till medelsvår psykisk hälsa. 

 Första hjälpen som eleven kan få utanför skolan och innan specialistnivå. 

 Den förstår inte jag. 

 

Hur ska/kan vi utveckla samarbete mellan skola/VISIT 

 Fler konsultationstillfällen. 

 Inhämta och motivera till samtycke i större utsträckning från båda håll. 

 Skolan möter ny problematik där VISIT är en bra hjälp. 

 VISIT är en ny företeelse och skolan är en trög institution. 

 Vi behöver upparbeta förtroende för våra olika professioner.  

 Visa respekt för varandras yrkeskunnande. 

 Mer information. 

 Föra dialog och inte stänga dörrar. 

 Tydligare gränser för vad som hör till BUP och vad som hör till VISIT. 

 Jag tror att det är kring varje ärende man skulle kunna intensifiera samarbetet.  

 Konsultera avidentifierat oftare, t.ex. när samtycke inte finns. 

 

Hur ska/kan specialpedagoguppdrag på VISIT utvecklas 

 Det mesta täcks i rutinen, men vi kanske ska utnyttja det mera. 

 Titta på grupper och inte bara individer.  

 Kartlägga grupper. 

 Handledning av personal som berörs av gruppobservationen. 

 Specialpedagogen gör mest nytta på skola och inte på VISIT. 

 Vi har för få specialpedagoger generellt. 

 Beskrivningen i rutinen är bra men vi har inte kommit dit än. 

 Fler träffar med specialpedagogen. 
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Hur/när ska skolan arbeta med lindrig psykisk ohälsa 

 Vi behöver kompetensutveckling. 

 Det är svårt med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa. 

 Det är svårt att dra gränser och ibland får vi barn som vi inte mäktar med. 

 Inte stöpa alla barn i samma form. 

 Vi måste tänka på nytt sätt. 

 Vi har kurator, mentor, förstelärare och trygghetsteam så vi gör väldigt mycket saker. 

 Ta hjälp av varandra. 

 Det ska vara evidensbaserat inte bara ”en massa” amatörpsykologer. 

 Finns där och lyssna på barnen. 

 Hälsosamtal och individuella samtal där vi får reda på hur barnen mår.  

 Jobbar mycket generellt på mentorstid; jämställdhet och respekt för varandra. 

 Det här jobbar vi med varje dag.  

 Värderingsövningar på mentorstimmen. 

 Främlingsfientlighet, rasism, droger, alkohol, tobak och sådana saker. 

 Borde jobba med stressantering både för elever och personal. 

 


