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1. Bakgrund
Riksdagen beslutade efter förslag från regeringen år 2003 om en satsning inom psykiatrin och
socialtjänst riktat till personer med psykisk sjukdom och/eller psykiskt funktionshinder.
Satsningen var ett led i den Nationella psykiatrisamordningens uppdrag, att skapa förutsättningar
för en kraftansamling bland alla berörda aktörer för att förbättra livssituationen för människor
med allvarlig psykisk sjukdom och/eller psykiska funktionshinder.
Den dåvarande Ledningsgruppen för närsjukvården i tidigvarande Ystad-Österlens
sjukvårdsområde ansökte gemensamt år 2005 och beviljades pengar från Socialstyrelsen till
utveckling av stöd-/insatser från psykiatri och socialtjänst för målgruppen personer med psykisk
sjukdom. En genomgående tanke med ansökan var att i projektform arbeta fram åtgärder så att
långsiktiga förbättringar kan uppnås för bl. a barn och ungdomar med neuropsykiatriska
funktionsned-sättningar.
Projektet benämndes ”BIBASS” (Barn i behov av särskilt stöd)
Uppdraget för projektet BIBASS, som varande mellan november 2006 och juni 2008, var att
koordinera aktiviteter som skulle syfta till att skapa konkreta samarbetsmodeller kring det
enskilda barnet/ungdomen och dennes familj samt de verksamheter som möter dessa
barn/ungdomar.
De samverkansstrukturer/-modell som skapades i projektet BIBASS har efter projektets avslut
övergått till ordinarie verksamhet, dessa är ”ÖKT” (Övergripande konsultteam) och ”ÄKT”
(Ärendekonsultteam).
Målgruppen utökades från tidigare barn med/misstänkt neuropsykiatrisk problematik till att
omfatta alla barn/unga som Barn och Ungdomspsykiatrin möter.
Ledningsgruppen för närsjukvård i sydöstra Skåne ansåg att resultatet med BIBASS blev mycket
fruktbart och att de samverkansstrukturer/-modeller, som etablerats, borde även kunna ha ett
nationellt intresse.
De fem sydöstra kommunerna tillsammans med Barn och Ungdomspsykiatrin och Barn och
Ungdomshabiliteringen i Region Skåne ansökte därför gemensamt i november 2008 om att bli
ett av de fjorton modellområden, som SKL (Sveriges kommuner och landsting) skulle utse.
Syftet med Modellområdesprojektet var att ta fram arbets- och samverkansmetoder/-modeller
som tillgodoser tillgänglighet till rätt vårdnivå. Modeller som ger exempel på hur insatserna till
barn och ungdomar med, eller med risk för, psykisk ohälsa kan samordnas på ett effektivt sätt.
Lika viktigt var också att främja den psykiska hälsan hos barn och ungdomar genom
förebyggande arbete, tidig upptäckt, tidiga insatser och god tillgänglighet.
Dock beviljade SKL enbart Ystad och Simrishamns kommun att bilda ett modellområdesprojekt
tillsammans med Region Skåne. Projektarbetet startade hösten år 2009.
Då ÖKT redan arbetade med många likande frågeställningar, som modellområdesprojektet skulle
komma att göra, beslutades det i både ledningsgruppen för modellområdesprojektet och i ÖKT
att dessa två konstellationer skulle samordnas framför allt med en kompetenssatsning på
förskolans personal.
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Denna skulle nå ut i hela sydöstra Skåne och med finansiellt stöd av modellområdesprojektet.
Detta förankrades hos huvudprojektets ledning vid SKL, som gav sitt godkännande.
Upprinnelsen till denna kompetenssatsning har uppkommit ur behov som uttalades av förskolans
personal utifrån gruppintervjuer som genomfördes av ÖKT-parsamordnare i kommunerna
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad redan under projektettiden för BIBASS 2008.
Intervjuerna visade att man önskade prioritera målgruppen förskolan utifrån att tidigt upptäcka
avvikelser i utvecklingen hos förskolans barn och tidigt kunna sätta in insatser. En annan
prioriterad önskan var att utveckla samarbete mellan förskolan och Barnhälsovården/BVC.
Vid intervjuerna utkristalliserades tre kompetensområden:
- Ökad kunskap och kompetens hos de som möter barn i åldrarna 0-6 år.
- Behov av verktyg och metoder t ex samtalsmetodik/-teknik, förhållningssätt,
checklistor och systematiserade rutiner.
- Behov av att se över samverkansstrukturer (inom och mellan verksamheter/organisationer)
tydligöra arbetsgångar och att all personal ska ha en kännedom om dessa.

ÖKT beslutade i mars 2010 att en arbetsgrupp skulle tillsättas med uppdrag att ta fram ett förslag
till en utbildningsplanering/kompetenssatsning på förskolans personal. Var kommun i sydöstra
Skåne och Barn och Ungdomspsykiatrin i Ystad utsåg en deltagare till arbetsgruppen, som leddes
av parsamordnarna för ÖKT tillsammans med modellområdets projektledare.
Ett förslag till utbildningsplan presenterades för ÖKT i maj 2012, som beslutade att förslaget
skulle genomföras och arbetet även fortsättningsvis skull ledas av parsamordnarna för ÖKT och
modellområdets projektledare.

Utbildningsplanen
Arbetsgruppens förslag till utbildningsplan bestod av tre delar:
1. Upptäcka (risk-/skyddsfaktorer) Bred utbildning som vänder sig till en större grupp med syfte
att arbeta med tidig upptäckt.
2. Arbetsmetoder.
3. Systematiserade rutiner och strukturer lokalt inom förskolan och i samverkan med andra som
främjar tidig upptäckt och start av insatser.
Den ursprungliga arbetsgruppen utvidgades med fler deltagare från kommunerna och
benämndes ”genomförandegruppen”. Arbetet med genomförandet påbörjades i september
2010. Totalt ingick 15 personer i genomförandegruppen inklusive parsamordnarna och
projektledaren för Modellområdesprojektet.
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2.

Målgrupp

Huvudmålgrupp för kompetenssatsningen var den kommunala förskolans personal,
I de fem sydöstra kommunerna, vilka totalt omfattade ca 800 medarbetare.
Övriga som inbjöds till föreläsningarna var Barn och ungdomspsykiatrin, friförskolor,
barnhälsovård, barnmedicin, barn och ungdomshabilitering, socialtjänst, LSS, elevhälsa och
vuxenpsykiatri, vilka uppskattades till ca 300 medarbetare.

3. Mål med kompetenssatsningen
Förslag till en kompetensutvecklingsplan togs fram för den kommunala förskolans personal, som
möter barn i åldersgruppen 0-6 år med mål att upptäcka, främja och erbjuda tidig insats för barn
i behov av särskilt stöd i samverkan.

4. Genomförande
Organisation
För genomförandet skapades en organisation.
Det Övergripande konsultteamet (ÖKT) uppdrog parsamordnare och projektledaren för
modellområdesprojektet att leda en ”Genomförandegrupp”, som i sin tur skulle leda sina
respektive nyckelpersoner.
Arbetet med de praktiska uppgifterna skulle ledas av ett antal lokala ”nyckelpersoner”, som
utsågs inom respektive förskola.
ÖKT
Övergripande konsultteam

Parsamordnare
Modellområdets projektledare

Genomförandegrupp
(2-3 personer per kommun samt 1 repr. från BUP)

Nyckelpersoner
Tomelilla 6 st

Nyckelpersoner
Ystad 25 st

Nyckelpersoner
Sjöbo 21 st

Nyckelpersoner
Simrishamn 10 st

Nyckelpersoner
Skurups 6 st

Föreläsningar och praktiska uppgifter
Kompetenssatsningen genomfördes i form av en föreläsningsserie. Denna kompletterades med
praktiska uppgifter kopplade till föreläsningarna som de kommunala förskolorna lokalt skulle
arbeta med i perioderna mellan föreläsningarna.
Föreläsarna konstruerade uppgifter, som byggde på det som framfördes i respektive föreläsning.
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Föreläsningarna avsåg att ge ökad teoretisk kompetens och de praktiska uppgifterna skulle bidra
till ökad förståelse och omsätta den teori som presenterades vid föreläsningarna till praktiskt
handlande ute på förskolorna.
Arbetsgruppens representanter och nyckelpersonerna deltog alltid på den första halvdags
föreläsningen. Efter föreläsningen samlade respektive arbetsgruppsrepresentant per kommun
”sina” nyckelpersoner under eftermiddagen och gick igenom den praktiska uppgift som
respektive föreläsare lämnat. Syftet var att förbereda nyckelpersonerna på den uppgift, som
skulle genomföras i de lokala grupperna ute på respektive förskola.

Stöd till genomförandet
Arbetsgruppens representanter per kommun hade möten med nyckelpersonerna mellan
föreläsningarna för att kunna stödja och följa arbetet med de uppgifter, som lämnats ut.
För att följa och utvärdera utvecklingsarbetet tog arbetsgruppen fram en dokumentationsmall,
som användes på alla förskolor. Reflektioner/analyser dokumenterades i mallen.
En pärm sattes ihop med material, som skulle vara till stöd för det lokala utvecklingsarbetet.
Denna lämnades till genomföredegruppen och nyckelpersonerna.
Litteratur med koppling till föreläsningarna bestämdes och delades ut till nyckelpersonerna innan
föreläsningarna. I några av kommunerna avsattes även tid för att läsa litteraturen.

Enkät
För att undersöka om förskolepersonalen bedömde att deras kunskap/kompetens hade
förändrats efter hela utbildningssatsningen så konstruerade genomförandegruppen en enkät.
Denna gick ut till all förskolepersonal via en internetlänk, dels före den första storföreläsningen i
september 2011 dels efter den sista föreläsningen i mars 2012.

Uppstarts- och anslutningskonferens
”Uppstartskonferens” hölls den 11 maj 2011. Hela kompetenssatsningen presenterades och
inspirationsföreläsningar hölls av författaren Lisbet Pipping samt Modellområdets
huvudprojektledare vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Ing-Marie Wieselgren.
Inbjudna var politiker, förvaltningsledningsrepresentanter inom både kommun och Region
Skåne, förskolechefer, socialtjänst, BUP, nyckelpersoner och genomförandegruppens deltagare.

”Avslutningskonferens” hölls den 11 maj 2012, där resultaten av kompetenssatsningen
presenterades av genomförandegruppen. Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Ystads
kommun, Jan Erlandsson, lämnade sina reflektioner kring vikten av samverkan och poeten och
artisten Emil Jensen framförde tänkvärda ord.
Inbjudna var politiker, förvaltningsledningsrepresentanter inom både kommun och Region
Skåne, förskolechefer, socialtjänst, BUP, nyckelpersoner och genomförandegruppens deltagare.
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5. Utvecklingsområden
Kompetenssatsningen konkretiserades till 3 delområden:
1. Vad ser vi – upptäckt?
- Barns utveckling och föräldrars utvecklingsstödjande uppgifter
- anknytning och omsorgssvikt
- normalt/onormalt
- neuropsykiatriska störningar
2. Hur tar vi upp detta – det svåra samtalet?
- förhållningssätt vid svåra samtal med föräldrar
- konstruktiva strategier att använda i kommunikationen
- samtalsstrategier som leder till förändring och utveckling
- kommunikation i samtalet som är tydlig och skapar utvecklingsmöjligheter
3. Hur gör vi – arbetsgång från identifiering av behov till start av insatser?
- förskolan, en arena för konkret utvecklingsstöd
- förskolans betydelse för barns psykosociala utveckling
- implementering av nya arbetssätt
- kraften i samverkan och faktorer för en framgångsrik samverkan

6. Föreläsningarna
Halvdagsföresläsningar upprepades/genomfördes 5 gånger för att all förskolepersonal skulle
kunna delta.
1. Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn – kan vi bli bättre?
Föreläsare 1: Karin Lundén, förskolelärare och leg. Psykoterapeut, fil.dr i psykologi
och universitetslektor vid Göteborgs universitet.
Barn med annorlunda utveckling - Varför uppmärksamma?
Föreläsare 2: Karin Olafsdottir, leg. Psykolog vid BUP i Lund
Båda föreläsningarna genomfördes under en halvdag mellan den 26-28 september 2011
2. Det goda samtalet
Föreläsare: Lars Lindsjö, leg. Psykolog med specialistkompetens i pedagogisk psykologi och
verksam idag med olika kompetensutvecklingsuppdrag
Genomfördes under en halvdag mellan den 15-17 november 2011
3. Kraften i samverkan – Ju mer vi gör tillsammans
Föreläsare: Ingegerd Wirtberg, förskolelärare, leg. Psykolog och docent vid Institutionen för
psykologi vid Lunds universitet
Genomfördes under en halvdag mellan den 13-15 mars 2012
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7. Nyckelpersoner
Nyckelperson, en central och viktig funktion/roll i detta genomförandearbete.
Totalt utsågs 68 nyckelpersoner, varav:
- Tomelilla 6 st
- Ystad 25 st
- Sjöbo 21 st
- Simrishamn 10 st
- Skurup 6 st
Deras roll och uppdrag diskuterades inom arbetsgruppen och man kom fram till följande:
Rekrytering

Förskolechef utser nyckelperson

Ansvar/mandat

Ska ha ledningens mandat och ledningen och medarbetargruppens
förtroende

Antal per kommun

Avgörs av resp. kommun, men ska vara tillräckligt många så alla
medarbetare i målgruppen nås

Roll/uppdrag

Samla målgruppen (förskolans personal) och leda utvecklings- och
implementeringsarbete lokalt inom sitt ansvarsområde.
Tillsammans med den grupp kollegor man tilldelas, genomföra
(hem)uppgift/-er enligt en lokal tidsplanering

Dokumentation

Dokumentera arbetsprocessen med att lösa (hem)uppgifterna i
särskilt framtagen dokumentationsmall

Stöd

Respektive kommuns representant/-er för arbetsgruppen utgör ett
lokalt stöd till nyckelpersonerna enskilt och i grupp
Erfarenhetsutbyte mellan nyckelpersoner kan även ingå i
stödstrukturen
En pärm med information och mallar sattes ihop och lämnades till var
nyckelperson

Genomförande

Efter och mellan var storföreläsning samlar respektive kommuns
arbetsgruppsrepresentant sina nyckelpersoner för diskussion och
uppföljning samt förberedelse inför genomförandet av (hem)uppgift
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8. Resultat/analys
Analys och reflektioner på kommunnivå
Att utbildning spelar roll för kompetensutveckling är ingen nyhet, men att i utbildningen baka in
förväntan på att det ska utvecklas ett praktiskt handlande ute i berörd verksamhet gör skillnad.
Liknande effekter framkommer också när den teori och forskning som presenteras i
föreläsningsform kompletteras med praktiska uppgifter, som ska genomföras ute i
verksamheten. Deltagaren får då en ökad förståelse för hur teorin kan te sig i ett praktiskt
perspektiv och förståelsen (den egna upptäckten av samband) ger en motivation till att
genomföra nödvändig utveckling.
I samtalen med arbetsgruppens representanter framkom att kontakt med andra verksamheter
ökat och att fler barn fått insatser. Detta kan förstås som att både kompetensen att tolka det
man ser och modet att ta tag i det man uppfattar som svikt eller brist ökat hos förskolans
medarbetare. Man har fått egna verktyg samt arbetsgångar för att gå vidare i kontakt med andra
aktörer - Fler gör mer!

Vid sammanställning av analyserna i dokumentationsmallarna framkom bl. a:









Samling i grupper lokalt på förskolorna och tid för reflektion/diskussion bidrar till ökad
samsyn och samarbetet påverkas positivt när man bättre lär känna varandra i
medarbetargruppen.
Positivt för kompetensutvecklingen att föreläsningarna kompletterats med praktiska
(hem-)uppgifter, så den teori som föreläsarna presenterade kunde bättre förstås och
undersökas ur ett praktiskt perspektiv.
Fallbeskrivningar och rollspel som ingick i uppgifterna har varit till nytta för att undersöka
och träna sin egen förmåga, men även öka förståelse för föräldrars situation.
Nya begrepp presenterades och ”verktyg” som gav stöd i det praktiska arbetet.
Medarbetare anser sig erhållit en ökad medvetenhet kring bl a ”omsorgssvikt”,
”bemästringsförsök” m m och genom diskussioner i medarbetargruppen även ökat
samsynen på vad som brister och vad som bör åtgärdas.
Medarbetare uttryckte sig också vara mer trygg/ha ökat mod att kontakta socialtjänsten.
En arbetsgång för hur man ska agera vid anmälan till socialtjänsten blir känd.
Barnperspektivet har blivit tydligare.
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Resultat av enkätundersökningarna
Den första enkäten var möjlig att svara på mellan den 7 september fram till den 23 september
2011. Den andra enkäten med samma frågor var möjlig att svara på mellan den 16 april och fram
till den 30 april 2012.
Antal svarande
Hela målgruppen som förväntandes svara på enkäten bedömdes vara 718 personer. Vid första
enkätomgången svarade 526 personer och i den andra 499 personer, detta gav en svarsfrekvens
om 73,2% för första enkäten och 69,5% vid andra enkäten. Då vi inte vet i vilken omfattning
samma personer svarat vid båda frågetillfällena, så får man tillskriva enkätresultatet en viss
osäkerhet.
Alla kommuner visade en lägre svarsfrekvens den andra enkätomgången. På grund av ett tekniskt
missöde med enkätlänken i Simrishamn föll ett 30 tal respondenter bort vid den andra
enkätomgången.
De flesta (86,3-94,4%) av de som svarade hade en erfarenhet av yrket som var längre än 4 år och
mer än hälften hade också arbetat på sin nuvarande arbetsplats i mer än 4 år.

Svåra samtal
På frågan ”Känner du dig trygg i att ha svåra samtal med vårdnadshavare?”
Alla visar på en positiv utveckling.
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Kunskap att bedöma
På fråga ” Tycker du att du har kunskap att bedöma om ett barn far illa alternativt riskerar att
fara illa?”. I fyra av fem kommuner har man bedömt att man fått en högre kompetens efter
föreläsningarna/utbildningen. Tomelilla står kvar på samma nivå efter
föreläsningarna/utbildningen.

Kunskap att agera
På fråga ”Vet du vad du ska göra om misstänker eller ser/förstår att ett barn far illa i hemmet?”
I fyra av fem kommuner har en positiv utveckling skett. Sjöbo står kvar på samma höga resultat.

Rutiner på förskolan
På fråga ” Finns det rutiner på din avdelning, som beskriver hur du som personal ska göra om du
misstänker eller ser att ett barn far illa?” Alla visar en positiv utveckling efter utbildningen.
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På fråga ” Finns dessa rutiner skriftligt?”
Ystad, Simrishamn och Tomelilla visar en positiv utveckling efter utbildningen.
Sjöbo står stilla på samma höga resultat, medan Skurup har en negativ utveckling. Skurups
resultat kan kanske förklaras av att det är en större andel som svarat vid andra frågetillfället.

Begreppskännedom
På fråga ”Vilka av begreppen anknytning, omsorgssvikt, risk- och skyddsfaktorer och
normbrytande beteende är du bekant med?”
Utvecklingen efter föreläsningarna var i stort genomgående positiv i alla kommuner.

Anknytning

Omsorgssvikt
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Risk- och skyddsfaktorer

Normbrytande beteende:
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9. Har vi uppnått våra mål
Mål för denna kompetenssatsning var att upptäcka, främja och erbjuda tidig insats för barn i
behov av särskilt stöd i samverkan.
Av svaren av att döma i den andra enkätomgången har kompetensen hos förskolans
medarbetare ökat;
- vad avser bedömning av barnets behov.
- leda svåra samtal med vårdnadshavare.
- hur personal ska agera vid misstanke om att barn far illa och behovet av rutiner på förskolan.

En del förskolor har inlett samtal med barnhälsovården och socialtjänsten i syfte att utveckla och
fördjupa samverkan/samarbete.
I samtalen med genomförandegruppen har framkommit att förskolans personal har fått egna
verktyg samt arbetsgångar för att gå vidare i kontakt med andra aktörer - Fler gör mer!

10. Framgångsfaktorer och svårigheter
Framgångsfaktorer
Att arbetsgruppen bestått av representanter från alla kommuner, där man delat med sig av
kunskap, erfarenheter och stöd till varandra.
Att behov av kompetensutveckling har efterfrågas av målgruppen.
Att delar av kompetensutvecklingen genomfördes av personalen själv genom rollspel och
diskussioner på arbetsplatsen.
Att föreläsningarnas teori omsattes till praktiska övningar för att öka kunskap och förståelse.
”Nyckelpersonmodellen”, sprider och samlar in information och kunskap ut i verksamheten.
Modellen med ”nyckelpersoner” kan med fördel återanvändas i olika sammanhang.
Att samla grupper tvärprofessionellt under föreläsningar, alla får tillgång till samma kunskap
samtidigt.
Att ledningen avsatt tid till kompetensutveckling under arbetstid för medarbetarna, möjligheter
att få ”gå ifrån” för diskussioner, litteraturstudier mm.
Lång tid har funnits för förankringsarbete.

19

Svårigheter
Prioriteringar av tid både av ledning och av medarbetaren själv.
Otydlighet/brist på kommunikation/dialog mellan projekt och den politiska ledningen och
förvaltningsledningarna avseende deras ambitioner och intresse för vad denna
kompetenssatsning utvecklat. Detta ger en osäkerhet kring vad ledning förväntat men även en
osäkerhet kring hur ledningen harmonerar kompetenssatsningen med övrig verksamhets/organisationsutveckling.
Att organisations- och verksamhetsledning tar ansvar för kompetenssatsningens
resultat/effekter efter avslutat projekt.
Vi kan också konstatera att man nått olika långt inom kommunerna beroende bland annat på
olika förutsättningar och tillgång till resurser. Behovet är dock synliggjort.
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11. Sammanfattning
Det Övergripande konsultteamet i sydöstra Skåne (ÖKT) beslutade i mars 2010 att ett förslag till
en utbildningsplanering/kompetenssatsning på förskolans personal skulle genomföras.
Huvudmålgrupp för kompetenssatsningen var den kommunala förskolans personal,
i de fem sydöstra kommunerna, vilka totalt omfattade omkring 800 medarbetare.
Målet var att upptäcka, främja och erbjuda tidig insats för barn i behov av särskilt stöd i
samverkan.

Var kommun i sydöstra Skåne och Barn och Ungdomspsykiatrin i Ystad utsåg deltagare till en
arbetsgrupp, som sedan blev en genomförandegrupp vilka leddes av parsamordnarna för ÖKT
tillsammans med modellområdets projektledare.
Den utbildnings-/kompetensutvecklingsplan som skulle genomföras hade tre delar:
1. Kompetens till att identifiera risk-/skyddsfaktorer, en bred utbildning som vänder sig till
en större grupp med syfte att arbeta med tidig upptäckt.
2. Arbetsmetoder.
3. Systematiserade rutiner och strukturer lokalt inom förskolan och i samverkan med andra
som främjar tidig upptäckt och start av insatser.
Halvdagsföresläsningar genomfördes med rubrikerna:
- Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn - kan vi bli bättre?
- Barn med annorlunda utveckling - Varför uppmärksamma?
- Det goda samtalet
- Kraften i samverkan – Ju mer vi gör tillsammans
Dessa upprepades/genomfördes 5 gånger för att all förskolepersonal skulle kunna delta.
För att nå ut i förskolorna utsågs ett antal ”Nyckelpersoner” i var kommun med uppdrag att leda
utvecklingsarbetet inom sin respektive förskola. Bland deras uppgifter var att tillsammans med
sin grupp omsätta föreläsningarnas teorier till praktik. Uppgifterna konsturerades av föreläsarna
och bestod av rollspel, fallbeskrivningar och litteratur.
För att undersöka om förskolepersonalen bedömde att deras kunskap/kompetens hade
förändrats efter hela utbildningssatsningen så undersöktes detta genom enkät.
Av svaren av att döma har kompetensen hos förskolans medarbetare ökat;
- vad avser bedömning av barnets behov.
- leda svåra samtal med vårdnadshavare.
- hur personal ska agera vid misstanke om att barn far illa och behovet av rutiner på förskolan.
En del förskolor har inlett samtal med barnhälsovården och socialtjänsten i syfte att utveckla och
fördjupa samverkan/samarbete.
I samtalen med genomförandegruppen har framkommit att förskolans personal har fått egna
verktyg samt arbetsgångar för att gå vidare i kontakt med andra aktörer - Fler gör mer!
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Våra reflektioner
Utbildningssatsningen har fått god respons på alla nivåer. Vi har kunnat vända oss till en bred
målgrupp och personalen i förskolan har tacksamt tagit till sig ny kunskap. Vi konstaterar att
utökad kunskap leder till ökat behov av att lära sig mera. Tillämpning av ”Nyckelpersonsmodellen” skapar god förankring och spridning/kommunikation med utförarledet
Bygga nätverk och strukturer tar tid och för att dessa ska bli en naturlig del i vardagen även efter
ett projektets slut har förutsättningar skapats genom bland annat den långa implementeringstiden. Nödvändigt att tid avsätts till att arbeta med förberedelsearbetet, kartläggning av nuläge
och själva genomförandet.
Långsiktighet, att effekter inte syns direkt betyder inte att de inte kommer senare. Att börja
arbeta tidigt och utgå från de allra minsta barnen och de personer de möter kan vi inte utläsa alla
effekter av idag.
Uppdragsgivarens tydlighet avseende syfte, uppdrag och förväntade mål har stor betydelse för
arbetsprocessen. Förankring av uppdrag och på alla nivåer är nödvändigt. Betydelsen av att
förankra projekt för att dessa ska fortgå efter projekttidens slut är en viktig framgångsfaktor.
Kontakter med olika aktörer har tagits kring gemensamma frågor vilka behöver fortsätta.
SKL:s ekonomiska bidrag och personalens fantastiska respons har varit mycket betydelsefulla för
genomförandet av detta arbete.
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12. Bilagor
Deltagare i arbets- och genomförandegrupp
Tidslinje, aktivitetsplanering
Pärm med stödmaterial till nyckelpersoner, Innehållsförteckning
Storföreläsningar, bilaga
Dokumentationsmall
Litteraturlista
Enkät

Deltagare, Arbetsgrupp
Camilla Persson, Sjöbo kommun
Pia Svensson, Tomelilla kommun
Helen Hultman, Skurups kommun
Gunnel Holmström, Skurups kommun
Kerstin Sjölin, Simrishamns kommun
Agneta Sigmundsson, Ystads kommun
Anita Lundberg, BUP Region Skåne

Deltagare, Genomförandegrupp
Camilla Persson, Sjöbo kommun
Helene Larsson, Sjöbo kommun
Annelie Nilsson, Sjöbo kommun (ersatte Helene L från feb 2011)
Malin Jönsson, Sjöbo kommun (ersatte Annelie N från jan 2012)
Agneta Sigmundsson, Ystads kommun
Maria Annellsson, Ystads kommun
Pia Svensson, Tomelilla kommun
Ingela Bengtsson, Tomelilla kommun
Jeanette Kjellberg, Simrishamns kommun
Eva Nilsson, Simrishamns kommun
Kerstin Sjölin, Simrishamns kommun
Helen Hultman, Skurups kommun
Gunnel Holmström, Skurups kommun
Anita Lundberg, BUP Region Skåne

Tidslinje, aktivitetsplanering

-

-

Pärm med stödmaterial till nyckelpersoner
Innehållsförteckning:
Utbildningsinsatsens upplägg
- Mål med utbildningsinsats
Aktivitetsplan/tidsplanering
Definition av ”nyckelperson” inklusive stöd till dessa
Föreläsnings del 1 ”Vad ser vi?”……
Föreläsning del 2 ”Hur tar vi upp detta?”……..
Föreläsning del 3 ” Hur gör vi?”
Anmälningsplikt enl SoL §14:1-2
- Lagtext
- Lokala rutiner
- Blanketter
Lokala handlingsplaner & rutiner
Samverkan över verksamhetsgränserna
- Övergripande konsultteam (ÖKT)
- Ärendekonsultteam (ÄKT)
Hemuppgifter och minnesanteckningar
- Mall för dokumentation/månadsrapporter
Referenslitteratur och artiklar
Övrigt
Lista nyckelpersoner, kontaktuppgifter

Storföreläsning, utbildningsblock 1
Vad ser vi?
Datum:
Tid:
Lokal/Plats:

26 – 28 september 2011
Kl. 08:30-12:00 ….alternativt…Kl. 13:30-17:00
Filmsalen, f d Regementsområdet i Ystad
(Nils Ahlins gata 4B)

Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn - Kan vi bli
bättre?
I föreläsningen av Karin Lundén kommer följande att beröras
Barns utveckling och föräldrars utvecklingsstödjande uppgifter
Anknytning och omsorgssvikt
Vad anses vara omsorgssvikt och hur vanligt förekommande är det?
Hur kan vi göra för att underlätta för barn och familjer att få hjälp?
Barn med annorlunda utveckling – Varför uppmärksamma?
I föreläsningen med Karin Olafsdottir kommer följande att beröras
Neuropsykiatriska störningar
Vad är annorlunda?
Vem utreder och hur?
Vad gör man för dem?
Presentation av föreläsarna
Karin Lundén har arbetat länge med barn och familjer. Direkt med utredning och
behandling och indirekt via handledning och utbildning. Hon är universitetslektor vid
Göteborgs universitet, leg. psykoterapeut och fil.dr. i psykologi.
Hennes forskningsområden är barn som utsätts för omsorgssvikt och deras familjer samt
anknytning.
Karin Olafsdottir, leg psykolog. Arbetar sedan många år vid BUP i Lund. Hon arbetar med att
utreda
om barn och ungdomar har autismspektrumstörningar. Hon undervisar och handleder inom
BUP, Vuxenpsykiatri, Rättspsykiatri och Habilitering när det gäller dessa bedömningar. Tidigare
har hon
också arbetat med bl a personer med autismspektrumstörningar inom Habiliteringen i Lund.

Storföreläsning, utbildningsblock 2
– Att ta upp det vi ser?
Datum:
Tid:
Lokal/Plats:

15 – 17 november 2011
Kl. 08:30-12:00 ….alternativt…Kl. 13:30-17:00
Filmsalen, f d Regementsområdet i Ystad
(Nils Ahlins gata 4B)

Det goda samtalet
I föreläsningen av Lasse Lindsjö kommer följande att beröras
Förhållningssätt vid svåra samtalskontakter med föräldrar
Upphakningar och bemästringsförsök i samtalet
Konstruktiva strategier att nå fram även i känsliga och svåra situationer
Samtalsstrategier som leder till förändring och utveckling
Kommunikation i samtalet som är tydlig och skapar utvecklingsmöjligheter

Presentation av föreläsaren
Lasse Lindsjö är leg psykolog med specialistkompetens i pedagogisk psykologi och arbetar idag
med kompetensutveckling och andra utvecklingsuppdrag.
Han har tidigare under många år varit anställd som psykolog i de pedagogiska verksamheterna i
Malmö Stad. Under dessa år arbetade han med vanliga psykologuppgifter inom skola och
förskola och
då främst med barn i behov av särskilt stöd, framför allt med utagerande barn, men också
mycket med kompetensutveckling

Storföreläsning, utbildningsblock 3
Hur gör vi?
Datum:
Tid:
Lokal/Plats:

13 –15 mars 2012
Kl. 08:30-12:00 ….alternativt…Kl. 13:30-17:00
Filmsalen, f d Regementsområdet i Ystad
(Nils Ahlins gata 4B)

Kraften i Samverkan – Ju mer vi gör tillsammans!
Vad är Samverkan?
Faktorer för framgångsrik Samverkan
Implementering av nya arbetssätt – vad vet vi om det?
Är Samverkan när alla gör som jag vill?
Förskolan som en arena för konkret utvecklingsstöd
Förskola/skolans betydelse för barns psyko-social utveckling

Presentation av föreläsaren

Ingegerd Wirtberg är förskollärare, leg.psykoterapeut och Docent vid Institutionen för
Psykologi, Lunds Universitet. Hon har mångårig erfarenhet av att arbeta både som kliniker,
utbildare, handledare och metodutvecklare vad gäller stöd till barn och familjer i behov av
stöd. Hon forskar för närvarande – i samarbete med Statens Folkhälsoinstitut och Skara
kommun – om hur man kan stödja barn som uppvisar symptom i förskola/skola i samverkan
mellan Skola och Socialtjänst.

Dokumentationsmall
Tidsperiod:
Arbetsplats/kommun:

Nyckelperson:

Övergripande mål med hemuppgiften:

Lokala mål med hemuppgiften:

Aktiviteter för att nå målet:

Analys:


Intressant:

Måluppfyllelse:

Andra reflektioner:

Litteraturlista
Blyga och ängsliga barn

Malin Gren Landell (2010)
Socialstyrelsen ISBN 978-91-86301-98-9

Barn som utmanar

Björn Kardesjö (2010)
Socialstyrelsen ISBN 978-91-86301-95-8

Barn som utsätts för
fysiska övergrepp

Staffan Jansson (2010)
Socialstyrelsen ISBN 978-91-86301-99-6

Barn som tänker annorlunda

Eva Nordin-Olsson (2010)
Socialstyrelsen ISBN 978-91-86301-97-2

Ledsna barn

Agnes Hultén (2010)
Socialstyrelsen ISBN 978-91-86301-96-5

Att identifiera omsorgssvikt
hos förskolebarn

Karin Lundén (2010)
Stiftelsen Allmänna Barnhuset ISBN 978-91-86759-00-1

Vad är det med våra föräldrar?

Tytti Solantaus, Antonia Ringblom
Översättning; Hannele Renberg, Ulla Silfvenius
Psykiatriska kliniken, Skellefteå

Hur hjälper jag mitt barn?

Tytti Solantaus, Antonia Ringblom (2007)
Översättning: Anna Helleskog
Alma – Samverkansgruppen för små barn till föräldrar
med psykisk ohälsa ISBN 978-91-633-04675

Enkät - Tidig upptäckt
Under hösten 2011 och våren 2012 kommer det att genomföras en stor
satsningen på kompetensutveckling hos förskolans personal i sydöstra
Skåne .
Syftet med denna enkät är att inventera om det finns kompetens hos
medarbetare och rutiner, som stödjer en tidig upptäckt av barn med behov
av särskilt stöd samt medarbetares erfarenhet av samverkan mellan olika
verksamheter.
Samtliga svar kommer att vara anonyma.

1. Vilken kommun arbetar du i?






Ystad
Simrishamn
Tomelilla
Sjöbo
Skurup

2. Vilken utbildning har du?
 Förskollärare
 Barnskötare
 Annan

3. Hur lång tid har du i ditt nuvarande yrke?






mindre än 1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
mer än 4 år

4. Hur länge har jobbat på din nuvarande förskola?






mindre än 1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4 år eller längre

5. OM du svarat "Annan" på fråga 3, vilken utbildning har du?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

6. I vilken ålder är barnen på din avdelning?
Du kan kryssa för mer än ett alternativ






0-1 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
5- år

7. Tycker du att du har kunskap att bedöma om ett barn far illa
alternativt riskerar att fara illa?
 Ja
 Nej
 Vet ej

8. Känner du dig trygg i att ha svåra samtal med vårdnadshavare?
 Ja
 Nej
 Vet ej

9. Känner du dig trygg i att ta upp svårigheter kring ett enskilt barn
med dina kollegor på förskolan?
 Ja
 Nej
 Vet ej

10. Vet du vad du ska göra om du misstänker eller ser/förstår att ett
barn far illa i hemmet?
 Ja
 Nej

11. Finns det rutiner på din avdelning, som beskriver hur du som
personal ska göra om du misstänker eller ser att ett barn far illa?
"Ett barn far illa"
Med detta menas att barnet utsätts för övergrepp, psykisk eller fysisk
misshandel eller att förälder inte klarar nödvändig omsorg om barnet (mat,
hygien, skydd/anknytning.....)
 Ja
 Nej
 Vet ej

12. Finns dessa rutiner...
Du kan kryssa för mer än ett alternativ
 Skriftligt/dokumenterade rutiner
 Muntlig information om rutiner
 Vet ej

13. Har du läst dessa rutiner/fått information om dessa rutiner?
Du kan kryssa för ett eller flera alternativ
 Ja, jag har läst rutinerna
 Ja, jag har fått muntlig information om rutinerna
 Nej, jag har ingen information (muntlig eller skriftlig) om rutinerna

14. Vilka av dessa begrepp är du bekant med?
Du kan kryssa för inget eller flera alternativ





Anknytning
Omsorgssvikt
Risk- och skyddsfaktorer
Normbrytande beteende

15. Har du under de senaste 6 månaderna haft kontakt med och/eller
samverkat med någon av nedanstående verksamheter rörande ett
enskilt barn?
Kryssa för inget eller flera alternativ






Barn o elevhälsan/motsvarande i min kommun
Socialtjänsten i kommunen
Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP)
Barn o Ungdomshabiliteringen (BoU)
Barnhälsovården/BVC

16. Har du någon gång i ditt arbete med barn agerat på grund av att du
anat/misstänkt/sett att ett barn far illa alternativt riskerar att fara illa?





Ja, 1 gång
Ja, 1-2 gånger
Ja, mer än 2 gånger
Nej

Det Övergripande konsultteamet i sydöstra Skåne (ÖKT) beslutade i
mars 2010 att ett förslag till en
utbildningsplanering/kompetenssatsning på förskolans personal
skulle genomföras. Huvudmålgrupp för kompetenssatsningen var den
kommunala förskolans personal,
i de fem sydöstra kommunerna, vilka totalt omfattade omkring 800
medarbetare.
Målet var att upptäcka, främja och erbjuda tidig insats för barn i
behov av särskilt stöd i samverkan.

