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1. Elisabeth, Yvonne och Nicholas hälsade välkomna till dagens gemensamma dag för IFO -och
FH chefsnätverken på GR. Vi började med att uttrycka vilka förväntningar som fanns på
dagen:
Få energi, sammanhang, kreativ miljö, tillhörighet, nya perspektiv. Det kollegiala
erfarenhetsutbytet, och särskilt idag med samordningen av både FH & IFO-nätverken. Det
finns många delar där vi kan bli bättre på att samverka. Viktigt att dela våra perspektiv för att
skapa bättre förutsättningar att stötta medborgare. Samsjuklighet och barnfrågor är särskilt
viktiga. Balansera gränsdragningar.
2. ”Samverkan kring barn med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer” –
presentation av en rapport från FoU Södertörn, se bilaga ppt.
Åsa Bringlöv och Kristina Engwall medverkar på Skype.
Mycket intressant och angelägen rapport för både FH och IFO. Rapporten innehåller
material som man kan arbeta med i verksamheten. Rapport: https://fou-sodertorn.se/wpcontent/uploads/2018/04/Rapport-nr-154.pdf
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Reflektioner från nätverken:












Hinder - insyn och kunskap om varandras uppdrag, bristen på de tre s:en (samsyn,
struktur, styrning).
Möjligheter - samverkansstrukturer, hur designar vi dem, börja tidigt med samsyn och
komplettera varandra, tydliga rutiner och processer, behovsanpassad kommunikation och
AKK.
FH och IFO utgör olika ansvarsområden, det finns behov av strukturerat samarbete i
specifika ärenden, utgå från behov. GBG Centrum utgår från SIP, LIP (lokal individuell
plan) och tydliggör samarbetet och ansvarsfrågan. Sedan organiseras arbetet utifrån
individens behov. Uppföljning viktig, kan vara enkelt med ett Excel. Gemensam nämnd
förenklar. Kvalitetsledare haft i uppdrag att se över rutiner som bistånd arbetar med.
I Mölndal möts enhetschefer från flera verksamheter kring enskilda ärenden, då de är två
nämnder blir det mer komplicerat.
Brukarfokus och organisation, styrning och ledning. Organisatoriska förutsättningar är
otroligt viktigt för att samverkan på enhetsnivå och individnivå ska fungera. Vår prestige
får ej gå före ett gott samarbete med fokus på barnet och familjen.
Förändring av perspektiv behövs, vad kan jag/vi göra istället för vad kan du/ni göra.
Kollegialt erfarenhetsutbyte på alla nivåer.
Vem pratar med barnet? Ständigt behov av påminnelse!! Barnperspektivet måste finnas!
Behov av utbildning för IFO utförare om barn med FH.
Följa SKLs projekt om tidiga insatser barn och unga (Åtvidaberg)
Civilsamhällets roll (hundhistoria från Öckerö) Var går gränsen för vilka insatser
kommunerna kan ge och vad innebär det? Digital hund, finns det, kan det fungera?

3. Nätverk för verksamhetsutvecklare och återkoppling i fråga om systematisk uppföljning,
Cornelia Björk, analytiker vid FoU i Väst, GR.
Positivt gensvar och önskemål från kommunerna (hittills svar från 11 av 13) om att GR skapar ett
nätverk för verksamhetsutvecklare. Yrkesgruppen är en viktig resurs och det blir viktigt att koppla
till chefsnätverken så att det skapar synergier mellan olika nätverk. Beredningsgrupp tillsätts och
en representant från vardera FH- och IFO-chefsnätverket bestämdes ingå i denna. Juan Navas
anmälde intresse som representant för IFO chefsnätverket. Frågan mailas ut till hela FHchefsnätverket. Cornelia kommer att leda och ansvara för det nya nätverket.
Systematisk uppföljning, återkoppling. Idéer om hur vi kan utveckla området:
 Utbildning - Samarbete med SKL och Socialstyrelsen kring utbildning. Frågan lyfts till
nätverket för verksamhetsutvecklare. Intresse finns enligt cheferna i nätverken.
 Kartlägga ett avgränsat område eller målgrupp – på GR-nivå. Analysera tillsammans. Tar
med frågan till nätverket för verksamhetsutvecklare.
 Programteori – kompetensutvecklingsinsatser, utbildning, workshops och handledning.
Cornelia ger en kort föreläsning på området. Presenterar förslag på vad GR kan ge för
stöd. Finns intresse? Ja, mycket bra och intressant. Kan stötta verksamheten att bli mer
begriplig för alla som arbetar i den

4. Psykisk ohälsa och missbruk
- betydelsen av en SIP (Samordnad Individuell Plan)
Ville Borg, ambassadör för Hjärnkoll, NSPHiG, berättar utifrån egen erfarenhet av tidigare
missbruk/beroende och psykisk ohälsa. Ville talade bland annat om vilken betydelse SIP hade för
att komma tillbaka.
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5. Jenny Rangmar, forskare vid FoU i Väst vid Göteborgsregionen, berättar om den studie som hon
också disputerade på, vuxna som vuxit upp med fetalt alkoholsyndrom (FASD).
Därefter informerar Jenny om det uppdrag hon nu haft av att beskriva Stöd- och
beroendeteamets arbete (SOB-teamet) med vård- och stödsamordning i Partille. Målgruppen är
personer med psykisk ohälsa och missbruksproblematik. Uppdraget redovisas i en rapport från
FoU i Väst i februari 2019. GR mailar ut denna när den är klar. Preliminärt kommer ett
seminarium att genomföras.

6. Hur tar vi frågorna vidare? Synpunkter:








Bevaka vad som sker med LSS-utredningen
Intern samverkan behöver utvecklas avseende insatser enligt SoL och LSS
Barn med funktionsnedsättning, LSS/FH och IFO – olika perspektiv
Viktigt att inte se varandra som motparter (IFO-FH)
Målgruppen personer med samsjuklighet berör båda nätverken
Dagen har väckt intresse för gemensamma frågor, koppling bör ske till
socialchefsnätverket också.
Kan vi tillsammans försöka agera för att motverka spelreklam i media?

Antecknat av:
Nicholas Singleton och Yvonne Witzöe/EB
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