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Familjesamverkansteam-FamSam 
 

Sammanfattning  

Projektledare har av Ledningsgruppen för Familjesamverkansteamet (FamSam) fått i 

uppdrag att författa en tjänsteskrivelse och lämnar härmed sitt yttrande.  

I norra länsdelen finns fyra mindre kommuner som saknar möjlighet att var för sig 

tillhandahålla samma servicefunktioner som större kommuner kan. Genom samordnade 

insatser kan varje kommun få ut betydligt mer än de investerar. 2018 tog arbetsgruppen för 

psykisk hälsa, i linje med intentionen i överenskommelsen om psykisk hälsa, fram en 

modell för ett Familjesamverkansteam i norra länsdelen. 

 

Familjesamverkansteamet erbjuder invånarna i norra länsdelen ett neutralt samverkansstöd. 

Teamet utgörs av ett tvärprofessionellt team där psykolog, socionom och sjuksköterska 

ingår, för att det ska finnas en bred kompetens att tillgå. På så vis ska olika behov som 

finns i familjerna lättare kunna identifieras och det skapas ett bra underlag för 

konsultationsmöjligheter. Familjesamverkansteamet har en systemteoretisk grund med ett 

tydligt barnperspektiv, där hela familjesystemet inkluderas.  

 

Då projektet fick en försenad start p g a att statsbidragen dröjde vid tidpunkten för det 

tilltänkta uppstartsdatumet så har Familjesamverkansteamet inte varit verksamma så länge 

som det var planerat. Tiden för att utvärdera arbetet bedöms därför vara för kort, varför 

endast ett uppföljningsarbete kommer att genomföras och sammanställas i en rapport 

årsskiftet 2020/2021. Corona-pandemin riskerar även att vara en försvårande faktor för att 

få ett rättvist slutresultat. Med en förlängd projekttid skulle verksamheten få mer tid på sig 

att ta sig an fler ärenden och hinna etablera sig ute i verksamheterna som de finns till för 

och landa i rådande förutsättningar för att i slutänden få ett mer rättvist 

utvärderingsunderlag. Erfarenheterna från SAMBA (liknande verksamhet i Örebro) är att 

det tog tid för dem att etablera sig (Sandström, 2019).  

 



FamSam-projektet har sökt ekonomiska medel från psykisk hälsa-pengarna som förvaltas 

av regional utveckling, men huruvida projektet får ta del av dessa pengar är fortsatt oklart. 

För att säkerhetsställa fortsatta ekonomiska medel behöver det finnas en alternativ 

planering gällande detta som kan aktiveras om psykisk hälsa-pengarna skulle utebli. 

Tillsammans med Region Örebro län har kommunerna i norra länsdelen investerat både tid 

och pengar i FamSam-projektet, av den anledningen bör det ligga i alla uppdragsgivares 

intresse att få ta del av ett välgrundat och genomarbetat slutresultat som ska ligga till 

underlag för beslut om FamSam-projektets framtid i slutet av 2021.  

 

Hittills har 37 individer varit aktuella i verksamheten och det bör tas i beaktning att de 

ärenden som FamSam är involverade i är komplexa och risken för att insatsen behövs 

under en längre tid är stor. Det innebär att en verksamhet av den här sorten behöver få tid 

på sig för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt.  

Konsekvenser  

I norra Örebro län finns en rad olika verksamheter som vänder sig till barn och unga som 

upplever psykisk ohälsa. Det är inte ovanligt att barnen och deras familjer har flera vård- 

och myndighetskontakter som har som syfte att tillgodose de behov som finns i familjerna. 

För familjerna kan det innebära många möten och flera olika insatser. Även om avsikterna 

med detta är goda så kan det ibland få negativa konsekvenser för familjerna. Exempelvis 

att familjen får agera budbärare mellan verksamheter, har insatser som motsäger varandra 

och vardagen upptas av att medverka på olika möten och utbildningar. Detta riskerar att 

orsaka ett större lidande än nödvändigt. För att undvika en negativ effekt av att ha flera 

vård- och myndighetskontakter är det av stor vikt att det finns en god samverkan. 

 

Tanken med FamSam är att avlastas de ordinarie verksamheterna från ett 

samordningsansvar i ärenden där det har uppstått svårigheter i samverkan. Det kan 

möjliggöra att verksamheterna istället kan fokusera på grunduppdraget i större 

utsträckning. Familjerna får stöd i att hitta rätt hjälp snabbare. Både familjerna och 

verksamheterna besparas ineffektiva processer. 

 

FamSam ska bidra till att arbetsbelastningen som rör samordning ska minska och 

därigenom göra linjearbetet mer effektivt och på så vis minska kostnaderna som kopplas 

till detta.  

 

Johanna Högblom, projektledare FamSam 



Beslutsunderlag  

Familjesamverkansteamet projektplan 

Remissvar psykisk hälsa  

Med neutralitet som utgångspunkt, rapport SAMBA 2019 

Budget 2021 

Samtliga underlag bifogas som bilaga.  

 

 

Förslag till beslut  

 

- Att Ljusnarsbergs kommun delfinansierar förlängd projekttid t o m 31 december 

2021 för FamSam (v v se budget i bilaga). 

 

- Att beslutet ovan träder i kraft förutsatt att Lindesberg, Nora och Hällefors 

kommun också tar beslut om att fortsätta finansiera FamSam-projektet under 2021 

enligt fördelningsnyckeln. Samt att Region Örebro län fortsätter att finansiera 

psykologtjänsten, överenskomna driftkostnader och tillhandahåller projektet med 

tidigare överenskomna servicetjänster (såsom lokal, konsultation, hjälp av 

kommunikatör). 

 

- Att beslut om kommunernas fortsatta finansiering av FamSam-projektet hävs om 

projektet erhåller ekonomiska medel från psykisk hälsa-pengarna.  

 

 

 

 

 

 

 


