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1. INLEDNING
ASKing har under 2020 – 2021 haft i uppdrag av Samordningsförbundet Sydöstra Skåne att
utvärdera projektet ”Uppstart och implementering av en mariamottagning inom SÖSK”, som
har fått verksamhetsnamnet Maria Skåne Sydost. Karen Ask har ansvarat för att genomföra
utvärderingen, under utvärderingens sista år i samarbete med Helena Stavreski. Under 2020
utvärderades insatsen som del i ett uppdrag att genomföra en samlad utvärdering av
samtliga insatser som Samordningsförbundet finansierade.
Uppdraget för den externa utvärderingen av Maria Skåne Sydost har inneburit att genomföra
en utvärdering med inriktning mot lärande. Syftet har varit att undersöka om Maria Skåne
Sydost bidrar till ett närmande till samordningsförbundets övergripande syfte att förbättra
samverkan mellan medlemsparterna så att fler personer i behov av samverkande insatser får
dessa och därmed kommer närmare arbete/studier med minskad offentlig försörjning som
följd. För Maria Skåne Sydost har detta inneburit att utvärderingen har syftat till att stödja
kvalitetsutvecklingen av verksamheten med fokus på de delar som rör organiseringen av
samverkan mellan parterna.
At utvärderingen har genomförts som en utvärdering med inriktning mot lärande har
inneburit att vi som utvärderare har följt verksamhetsutvecklingsarbetet under projektets
gång och kontinuerligt återkopplat och reflekterat kring resultatet av utvärderingen
tillsammans med Maria Skåne Sydosts styrgrupp och samverkansteam. Ambitionen har varit
att bidra till ett gemensamt lärande som grund för en kontinuerlig utveckling av
verksamheten för att kunna uppnå resultat- och effektmål på kort och lång sikt.
I denna slutrapport för utvärderingen presenterar vi en sammanfattande analys med de
viktigaste lärdomarna av utvärderingen, samt vägledande frågor för arbetet framåt i den
fortsatta utveckling och implementering av mariamottagningen i övergången från
projektform till etablerad verksamhet.
Först ges i kapitel 1 en inledande inramning av uppdraget där vi presenterar insatsen och
utgångspunkterna för utvärderingen: En problemanalys och förändringsteori som beskriver
förändringen som Maria Skåne Sydost är tänkt att leda till, de underliggande
förändringsmekanismerna som förklarar hur förändringen är tänkt att ske, samt
utvärderingens frågeställningar och kriterier. Därefter presenteras analysen i kapitel 2 och
rapporten avslutas i kapitel 3 med en sammanfattning av de viktigaste slutsatser och
rekommendationer formulerade som frågor som parterna kan använda som underlag för
diskussioner kring viktiga vägval i arbetet framåt.

1.1 Om Maria Skåne Sydost
Projektet ”Uppstart och implementering av en Mariamottagning inom SÖSK”, numera Maria
Skåne sydost, har genomförts med delfinansiering från samordningsförbundet Sydöstra
Skånes under perioden maj 2019 till december 2021. Mariamottagningen ska, enligt
projektansökan, uppnå målen:
En gemensam lättillgänglig ingång till vård- och stödsystemet för barn, unga vuxna
och närstående.
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-

Att det integrerade arbetssättet på mottagningen möjliggör samtidiga insatser för
att bättre hantera barn och unga vuxnas komplexa situation.
Effektivare arbetssätt genom bättre samordning som skapar högre tillgänglighet till
bedömningar och insatser.
Ett förebyggande arbete inom SÖSK-regionen där Mariamottagningen kan vara en
sammanhållande faktor.

Insatsen genomförs av Simrishamns, Sjöbos, Ystads och Tomelilla kommuner samt Region
Skåne, vuxenpsykiatrin/Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP). Ystad kommun är projektägare
och Mariamottagningens verksamhet är förlagt i lokaler i Ystad, med planer om
satellitmottagningar i övriga kommuner.
Slutmålgruppen för Mariamottagningen är barn och unga vuxna under 25 år som upplever
bekymmer med användning av droger (alkohol, narkotika samt andra beroendeframkallande
medel) och som samtidigt har en psykisk ohälsa, samt deras närstående. För att nå
förändring hos slutmålgruppen, riktar sig insatsen också indirekt till medarbetare hos de
aktörer som möter ungdomarna, t ex personal på skolor och ungdomsmottagningar, som
behöver öka sin kännedom om mariamottagningen och sin kunskap kring målgruppens
problematik för att i nästa steg kunna hänvisa ungdomarna till mottagningen.
Insatserna i arbetet med att utveckla och implementera mariamottagningen består
huvudsakligen i att anpassa arbetssätt, insatser och innehåll utifrån det grundkoncept som
formulerats i en viljeinriktning för Maria Skånes mottagningar. Syftet med viljeinriktningen
är att säkerställa lika vård och insatser hos samtliga Maria Skånes mottagningar och vad som
utgör grunduppdraget för en mariamottagning i Skåne. Grundkonceptet innebär att en Maria
Skåne mottagning är en integrerad öppenvårdsmottagning där personal från kommun och
region arbetar gemensamt med målgruppen.
Insatserna till slutmålgruppen består i behandlande och stödjande insatser. Dessutom
arbetar personalen på mariamottagningen med informationsinsatser och nätverksarbete till
de aktörer som remitterar ungdomar till mottagningen.

1.2 Förändringsteori för Maria Skåne Sydost
Utvärderingen är teoribaserad vilket innebär att vi har använt en förändringsteori i arbetet
med utvärderingen. Förändringsteorin har fungerat som en grundläggande struktur som har
fungerat som en gemensam, tydlig och logisk bild av förändringsprocessen för både
samverkansparterna och utvärderarna. Förändringsteorin har vi använt för att synliggöra
och undersöka hur aktiviteter, processer och resurser har lett till resultat och effekter enligt
de förväntade målen. Förändringsteorin har också utgjort en grund för att synliggöra
samverkansparternas antaganden om de mekanismer som tros kunna leda till de önskade
förändringarna, för att sedan kunna göra en bedömning av huruvida dessa
förändringsmekanismer har varit verksamma i praktiken.
I det följande beskrivs först det bakomliggande problemet som en mariamottagning inom
SÖSK är tänkt att bidra till att lösa. Därefter visar vi den övergripande förändringsteorin i
modellform (se s.5).
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1.2.1 Problemanalys
Vilket är det problem som en mariamottagning inom SÖSK bidrar till att lösa? Det
bakomliggande problemet kan tydliggöras genom en analys av vad som utgör
huvudproblemet, dess orsak och konsekvenser. Problemanalysen är viktig för utvärderingen
och har fokus på om och hur insatsen bidrar till att lösa huvudproblemet, och t ex inte bara
ägna sig åt att minska problemets konsekvenser.
Grundproblemet beskrivs som att behandlingen av målgruppen är uppdelat mellan olika
myndigheter: socialtjänsten i kommunerna och vården/psykiatrin hos regionen. Detta
innebär att ungdomar som upplever samsjuklighet, d v s en kombination av problematik
med droganvändning/-missbruk och psykisk ohälsa, ofta hamnar mellan stolarna eftersom
de inte har en tydlig ingång till att få stöd och hjälp hos myndigheterna.
I SÖSK-området ser både socialförvaltningarna samt psykiatrimottagningarna ett ökat antal
unga vuxna med missbruk, beroendeproblematik och psykisk ohälsa – så kallad
samsjuklighet. Detta ses som en konsekvens av att ungdomarna inte får hjälp med att
förebygga och behandla den komplexa situation de befinner sig i eftersom det kräver
samtidiga insatser från kommunerna och psykiatrin/ regionen; något som inte är möjligt att
erbjuda inom den ordinarie ”stuprörs-organiseringen” av myndigheternas arbete.
Ungdomarnas droganvändande kan dessutom medföra konsekvenser för samtliga personer i
deras närhet; fysiskt, psykiskt och ekonomiskt. För familjemedlemmar och närstående kan
konsekvenserna bland annat innebära sjukskrivningar med inkomstbortfall som följd. Detta
leder i sin tur till kontakter med och kostnader för sjukvården. Flera olika myndigheter kan
komma att belastas så som psykiatri, socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling,
primärvård, polis, rättsväsendet och kriminalvård.
Huvudproblemet består i att ansvaret för stöd och behandling av barn och ungas
problematik med droganvändning och psykisk ohälsa är uppdelat mellan hälso- och
sjukvården och socialtjänsten. Inom vården finns det dessutom olika uppdrag för olika delar
av verksamheten som hanterar olika delar av problematiken. Detta beror på myndigheternas
organisering i stuprör där varje myndighet arbetar inom olika administrativa system och
utifrån olika styrmodeller – detta utgör orsaken till problemet.
Otydligheten mellan huvudmännens uppdrag och ansvar innebär bristande samordning och
synkronisering mellan insatser. För målgruppen medför detta onödig väntan på stöd och
behandling, rundgång mellan olika myndigheter, samt att den unge och dess närstående inte
får rätt stöd och behandling i rätt tid utifrån deras behov.
För den unge och dess anhöriga saknas det således en tydlig ingång där de kan vända sig.
Det samma gäller för de aktörer som möter målgruppen, t ex skolor, ungdomsgårdar,
polisen, fritidsföreningar och ungdomsmottagningar. Uppdelningen mellan insatser och
ansvarsområden innebär att det finns ofullständiga kompetenser hos de professioner som
arbetar inom de enskilda aktörerna. Det saknas en helhetsbild av målgruppens behov och en
samordning av de insatser som finns: ”den ena handen vet inte vad den andra handen gör.”
Det finns därför ett behov av en sammanhållande kraft för att arbeta med behandling och
förebyggande av droganvändning och psykisk ohälsa bland unga.
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Förändringsteori för Maria Skåne Sydost
Resurser
Finansiering från
samordningsförbundet Sydöstra
Skåne.
Styrgrupp: Enhetschefer från
kommunerna Ystad
(projektägare), Simrishamn,
Sjöbo, och Tomelilla, samt Region
Skåne, vuxenpsykiatrin
Simrishamn/Barn och
Ungdomspsykiatrin (BUP).
Operativ ledningsgrupp:
Enhetschefer med
personalansvar i
Mariamottagning från Ystad
kommun och Regionen (BUP och
Vuxenpsykiatrin Simrishamn).
Fler-professionellt team/
arbetsgrupp med
kompletterande kompetenser
Socionom/kurator/ samordnare,
sjuksköterska, ungdoms/familjbehandlare,
specialistläkare 10 % och
medicinsk sekreterare, 20 %.
Personal med ett förhållningssätt
som präglas av engagemang,
flexibilitet och nyfikenhet.

Aktiviteter, processer

Resultat (under
projektets gång)

Effekter kort sikt (vid
projektslut):

Effekter lång sikt (efter
projektet):

Samverkan/ arbetssätt
Starta en mariamottagning med
lokal anpassning av arbetsmetoder
och arbetssätt i regionalt likartat
”koncept” och basutbud för en
mariamottagning – en integrerad
öppenvårdsmottagning.

Samverkan/ arbetssätt
En ökad tillgänglighet genom
flexibilitet i verksamheten med
smidiga rutiner internt och externt i
samverkan med andra aktörer/
remittenter.

Samverkan/ arbetssätt
Ett integrerat arbetssätt på
mottagningen som möjliggör
samtidiga insatser för att hantera
målgruppens komplexa situation.

Bygga upp verksamheten materiellt,
strukturellt och organisatoriskt.

Satellitmottagningar i övriga SÖSK
kommuner är etablerade.

”Testa verksamheten” – löpande
rutinrevidering.

Ökad samlad kompetens hos
personalen.

Ett effektivare arbetssätt genom
bättre samordning - rutiner och
processer, med utgångspunkt i
individen, är etablerade och
kommunicerade: parterna känner
till och har börjat följa dem.

Samverkan/ arbetssätt:
Mariamottagningen är
implementerad, dvs. den är en naturlig
del i det förebyggande och
behandlande arbetet mot missbruk
och psykisk ohälsa bland barn, unga
vuxna och deras närstående i SÖSK.

Implementering av en gemensam
värdegrund.

Politikerna ser värdet av
mariamottagning.

Parterna har en samsyn kring
värdegrund.

Utbildning/ kompetensutveckling.

Remittenter/ andra aktörer
Remittenter är mer medvetna om
och nyfikna på mariamottagning som
de börjar se som en naturlig
samarbetspartner.

Remittenter/ andra aktörer
Informationsinsatser/
nätverksarbete/ samverkansmöten.
Kunskapsförmedling.
Målgrupp/ klienter
Individinriktat klientarbete –
kartläggning, utredning, behandling
och rådgivning.
Workshops.

Samordningsförbundets
beredningsgrupp och styrelse
(politiker och högre tjänstemän)

Kartläggning av målgruppen – deras
problembild och vilka remittenter
de kommer ifrån.

Tydligare gränsdragning mellan
socialtjänst/kommun och region
samt övriga aktörer/ remittenter.

Politiskt beslut om etablering och
fortsatt finansiering.
Remittenter/ andra aktörer
Remittenter känner till och använder
mariamottagningen på fast basis –
mariamottagningen ses som och
utgör ett naturligt komplement till
de verksamheter som redan finns.

Målgrupp/ klienter
Positiv attityd till mariamottagningen
– att använda mariamottagningen
ses som normalt och inte
stigmatiserat.

Målgrupp/ klienter
Mariamottagningen utgör en
gemensam lättillgänglig ingång till
vård- och stödsystemet.

Individer och familjer ur målgruppen
kommer till Mariamottagningen och
tar del av stöd och behandling utifrån
behov.

Inflöde i balans med utflöde:
Individer och familjer ur målgruppen
kommer till Mariamottagningen och
genomför stöd och behandling med
ett positivt resultat.

Det finns ett fungerande flöde i
samverkansprocesserna mellan
parterna – de följs och ”är satta” i
verksamheterna.
Parterna arbetar utifrån samma
värdegrund och syn på målgruppens
problembild – en kartläggning används
som underlag.
Remittenter/ andra aktörer
Mariamottagningen är etablerat,
välintegrerat och känt.
Målgrupp/ klienter
Mariamottagningen utgör en
gemensam lättillgänglig ingång till
vård- och stödsystemet - den är känt
hos målgrupp och kommuninvånare.
Fler personer i behov av samverkande
insatser, får dessa och kommer
närmare arbete/studier och har
minskad offentlig försörjning.
Strukturell nivå:
Ett mer kostnadseffektivt
tillvägagångssätt för samhällets olika
stödsystem.

1.3 Antaganden om förändringsmekanismer
En viktig del i arbetet med förändringsteorin är att synliggöra de gemensamma antaganden
som finns hos insatsens parter om vilka mekanismer som tros leda till de önskade
förändringarna. Genom att göra dessa antaganden uttalade kan vi lättare utvärdera och
analysera dem. Med utgångspunkt i den framtagna förändringsteorin ser vi att den bygger på
följande antaganden om förändringsmekanismer:
En mariamottagning är ett koncept som redan har utvecklats, utvärderats och etablerats i
många kommuner i Sverige. Förändringsprocessen för utvecklingen av verksamheten Maria
Skåne Sydost handlar om att implementera konceptet och de arbetssätt och metoder som
har stipulerats regionalt i Skåne. Implementeringen genomförs med anpassningar till lokala
förutsättningar, t ex vad gäller geografi, organisation och tillgång till andra insatser för
målgruppen.
-

En grundläggande förutsättning för att få till stånd en samverkan kring
mariamottagningens målgrupp är att parterna – både kommunerna och
regionen/psykiatrin men också övriga samverkansaktörer/ remittenter – arbetar
utifrån en gemensam värdegrund. Denna värdegrund innebär ett rättighetstänk: Att
alla barn och ungdomar har rätt att få hjälp. Utgångspunkten för en bedömning av
behovet av hjälp bör vara individens egen-upplevda bekymmer med
drogproblematik. Utvecklingen av den gemensamma värdegrunden bygger på
kunskapsförmedling från personalen inom mariamottagningen, som har en samlad
professionell kompetens, till ”externa” aktörer/ remittenter. Detta ska leda till en
ökad kunskap och samsyn kring målgruppens problematik och hur den bör hanteras
och ska underlätta för remittenter att identifiera och remittera unga och deras
anhöriga som är i behov av stöd.

-

Utvecklingen av verksamheten Maria Skåne Sydost genomförs i projektform med
finansiering från Finsam. Verksamheten anses vara implementerad när det har
byggts upp ett arbetssätt som är en naturlig del i det förebyggande och behandlande
arbetet mot missbruk och psykisk ohälsa bland barn, unga vuxna och deras
närstående. Detta innebär att det i och mellan verksamheterna i kommuner och
region, men också övriga aktörer/ remittenter, finns ett flöde av processer och
rutiner för dokumentation, administration och kommunikation som används som en
naturlig del i arbetet. Flödet/ processerna ska utvecklas och fungera med
utgångspunkt i individen och hur dennas förflyttning mellan huvudmännen ser ut.

-

Etablering av mariamottagningen som en verksamhet bygger också på ett
nätverksarbete med information och relationsbyggande där Maria Skåne Sydost ska
bli känt och erkänt hos både målgrupp, remittenter/ övriga aktörer och
kommuninvånare som en tydlig och lättillgänglig ingång till vård- och stödsystemet
för barn, unga vuxna och deras närstående. Kommunikationsarbetet innefattar
också påverkan av politiker som ska se värdet av mottagningen som grund för
beslut om en långsiktig finansiering och etablering av verksamheten.

1.4 Övergripande utvärderingsfrågor och kriterier
Utifrån förändringsteorin och antagandena om förändringsmekanismer har utvärderingen
utgått från följande övergripande utvärderingsfrågor:
-

-

Leder utvecklingsarbetet med rutiner, processer och arbetssätt, inklusive en tydlig
ansvarsfördelning, till önskade effekter gällande samverkan så att Maria Skåne Sydost
i praktiken fungerar och används som en gemensam lättillgänglig ingång till vård- och
stödsystemet för målgruppen? På vilket sätt?
Vilka förutsättningar finns det i insatsen och samverkansparternas organisationer för
att implementera och anpassa konceptet för mariamottagningar i Skåne och etablera
verksamheten Maria Skåne Sydost som en naturlig del i det åtgärdande och
förebyggande arbetet mot droganvändning och psykisk ohälsa hos målgruppen?

Under utvärderingens inledande fas formulerades ett antal kriterier för lyckad samverkan
i Maria Skåne Sydost, i dialog mellan utvärderare, stygrupp och samverkansteam.
Kriterierna är prioriterade och formulerade utifrån dels förändringsteorin för Maria Skåne
Sydost och viljeinriktningen för mariamottagningar i Skåne, dels tidigare forskning och
utvärderingar som visar på vad som är viktigt för att samverkan ska leda till resultat för
slutmålgruppen. Kriterierna, som visas i figuren nedan, föreslås att att användas i Maria
Skåne Sydosts eget arbete med systematisk kvalitetsuppföljning och -utveckling.

3. Samsyn kring
värdegrund och
målgruppens
problembild

4. Öppet, kontinuerligt
informationsutbyte och
smidiga rutiner i
samverkansteam

2. Sammanhängande
samverkansprocesser
kring klienter, med
tydlig
ansvarsfördelning och
gränsdragning

1. Klienters
delaktighet/
brukarmedverkan i
samverkansprocesser

5. Samspel mellan
kompetenser i
flerprofessionellt
samverkansteam

6. Öppet, kontinuerligt
informationsutbyte och
smidiga rutiner med
andra parter inom
huvudmännens
organisationer

Samverkan
i Maria
Skåne
Sydost

7. Organisering av
”sam- styrning” och
ledningsstruktur mellan
två huvudmän och 4
kommuner

Kriterierna hänger ihop och skapar i samspel en lyckat samverkan. Utvärderingens fokus
har, enligt önskemål från Mariamottagningens styrgrupp och samverkansteam, haft fokus på
kriterierna nr. 2, 5 och 7 med ett särskilt fokus på nr. 7, utifrån bilden att det är dessa
kriterier som har störst utvecklingspotential och som samtidigt är afgörande för att kunna
besluta om organisering och strategisk utveckling i Mariamottagningens övergång från
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projektform till etablerad verksamhet. Under utvärderingens gång visade det sig att också
kriterium nr. 6 är viktig att ha extra fokus på i utvärderingen och i utvecklingsarbetet framåt.
Utvärderingens insatser har bestått i regelbundna möten och workshops, och under 2021
genomfördes intervjuer med samtliga representanter från styrgrupp och samverkansteam.
Alla insatser har genomförts med inslag av både kunskapsinsamling och lärande.
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2. ANALYS AV MARIA SKÅNE SYDOST SOM
SAMVERKANSVERKSAMHET
I detta kapitel presenteras en sammanfattande analys och bedömning av Maria Skåne
Sydosts utveckling och etablering som en integrerad samverkansverksamhet. Analysen
bygger på material från utvärderingen 2020 som ingick i en samlad slutrapport för ASKings
utvärdering av Samordningsförbundets samtliga insatser, samt på intervjuer och en
utvärderingsworkshop med styrgrupp och samverkansteam.
Först ges en sammanfattning av utvärderingens resultat för samtliga samverkanskriterier i
figuren s. 7, med undantag av kriterium nr. 1 om klienters delaktighet/ brukarmedverkan i
samverkansprocesser som inte ingått i utvärderingen utan är en punkt som
mariamottagningen uppmanas att arbeta med i sin egen kvalitetsutveckling. Därefter
kommer vi i de följande avsnitt att gå djupare in på analysen av kriterierna 2, 6 och 7 där
utvärderingen visat att det finns utmaningar som mariamottagningen behöver fokusera
extra på i arbetet framåt.

2.1 Samlad bedömning av Maria Skåne Sydost
I detta avsnitt presenterar vi en sammanfattande bedömning av Mariamottagningen som
samverkansverksamhet sett i relation till de olika samverkanskriterier (figuren s. 7).
Kriterierna visas i de blå rutorna till vänster och bedömningen visas i de vita rutorna till
höger.

2. Sammanhängande
samverkansprocesser kring
klienter, med tydlig
ansvarsfördelning och
gränsdragning

Det finns en god förståelse i teamet för gränsdragningen
för den egna rollen, men ansvaret för att ”remittera”
eller ”ta över” en klient är inte alltid tydligt hos
medarbetare hos samverkansparten. Det kräver att
ansvariga chefer hos samverkansparterna möjliggör för
sina medarbetare att känna till, etablera relationer med
och förstå sin roll i samverkan med mariamottagningen
för att kunna prioritera att remittera och ta över
klienter.

3. Samsyn kring värdegrund och
målgruppens problembild

Det finns en samsyn kring värdegrunden i både teamet
och styrgruppen. Värdegrunden innebär att
mottagningen arbetar ”på riktigt” med ungdomen i
centrum med utgångspunkt i frivillighet och lika
rättigheter och med ett lösningsfokuserat arbetssätt.
Hur värdegrunden utövas är så kallad tyst kunskap hos
medarbetarna som synliggörs i reflekterande samtal i
teamet som leder till en samsyn på hur bedömningar
görs i olika situationer med klienter.
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4. Öppet, kontinuerligt
informationsutbyte och smidiga
rutiner i samverkansteam

Arbetet i teamet på mottagningen präglas av en
samarbetskultur där tillit utvecklats mellan
medarbetarna och där det finns ett öppet flexibelt
utbyte av information vid behov. Det finns också rutiner
och strukturer för informationsutbytet i teamet, som
utvecklats, inte minst tack vara den nya samordnaren
som ”filtrerar” information som kommer uppifrån och
utifrån så att teamet får den nödvändiga informationen
för att kunna fokusera på sin uppgift och roll.

5. Samspel mellan kompetenser
i flerprofessionellt
samverkansteam

Det finns en samsyn i styrgruppen om att mottagningen
har ett välfungerande flerprofessionellt team.
Samspelet mellan medarbetarnas olika professioner och
kompetenser fungerar genom att medarbetarna har ett
”entreprenöriellt”, lösningsorienterat förhållnings- och
arbetssätt till samverkan där de tillsammans hanterar
och löser de problem kring samverkanssituationer som
uppstår. På detta vis har mariamottagningen som ett
redan avprovat koncept implementerats väl i den lokala
verksamheten och teamet i Skåne Sydost.

6. Öppet, kontinuerligt
informationsutbyte och smidiga
rutiner med andra parter inom
huvudmännens organisationer

Informationsutbytet med andra parter inom regionen
och kommunerna fungerar bäst där det finns naturliga
kanaler och upparbetade relationer mellan teamets
medarbetare och parterna. Arbetet med att bygga
relationer, informera och marknadsföra mottagningen
utövas därmed ganska ad hoc och personbundet.
Arbetet behöver systematiseras mer med hjälp av
rutiner. Det räcker inte att teamets medarbetare
arbetar med marknadsföring utan mottagande parter
bör skapa tydliga ingångar för informationsutbytet.

7. Organisering av ”samstyrning” och ledningsstruktur
mellan två huvudmän och 4
kommuner

Organiseringen har fungerat för att kunna lösa de flesta
behov och utmaningar som funnits under projekt/etableringsfasen. Men för att lösa de utmaningar som
ligger i att organisera en långsiktig verksamhet krävs ett
mer strategiskt och proaktivt arbete i styrgruppen.
Utmaningarna handlar både om att hantera de olika
strukturer i huvudmännens organisationer som styr
verksamheten, att skapa en struktur för verksamheten
som bevarar dess flexibilitet, och att arbeta samlat och
strategisk med det aktiva ägarskapet i kommunerna.
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2.2 Samverkansprocesser, informationsutbyte och rutiner med andra parter
Utvärderingen visar att det finns utmaningar kring hur parterna i Maria Skåne Sydost arbetar med
sammanhängande samverkansprocesser kring klienter, med tydlig ansvarsfördelning och gränsdragning,
samt med ett öppet, kontinuerligt informationsutbyte och smidiga rutiner med andra parter inom
huvudmännens organisationer. Dessa två kriterier samspelar och utmaningarna hänger ihop.
Den ena utmaning rör hur sammanhängande, operativa samverkansprocesser mellan teamet på
mottagningen och mottagningens parter i regionen och framför allt i kommunerna kan underlättas
genom att ansvariga chefer skapar förutsättningar för att medarbetarna, till exempel i socialtjänsten, att
kunna göra rätt prioritering att remittera till och/ eller att ”ta över” klienter från mariamottagningen.
För att uppnå ett effektivare arbetssätt genom bättre samordning där rutiner och processer, med
utgångspunkt i individen, är etablerade och kommunicerade kräver det att parterna känner till och har
börjat följa dem (se förändringsteorin i 1.2.2). I utvärderingen har teamets medarbetare berättat om
fall där samverkan i överlämning till socialtjänsten i flera kommuner inte har fungerat bra och att det
ibland behövs bättre rutiner för att säkerställa ett bra överlämnande för den unge exempelvis genom
flerpartssamtal. Det framgår också att mottagningens medarbetare, med stöd från den operativa
ledningen, tar ett stort samverkansansvar för att få stödet till de unge att fungera även där den egna
gränsen tar slut. Sammanhängande samverkansprocesser kräver ett samverkansansvar från båda
sidor, som bygger på rutiner som är överenskomna, etablerade och kommunicerade.
En viktig fråga är att undersöka varför vissa kommuner ibland inte remitterar så många unga ur
målgruppen, och varför det ibland brister vid överlämningen av klienter från mottagningen till
kommunen. Kan det bero på att de kommunala medarbetarna inte alltid känner till, har relationer med
och/eller förstår sin roll i samverkan med mariamottagningen?
I intervjuerna med styrgruppen och teamet rapporteras om en obalans i inflödet av unga från
kommunerna som uppges bero på att teamets medarbetare tenderar att arbeta med information,
relationsbyggande och marknadsföring med de parter där det finns naturliga kanaler och personliga
relationer. Det finns en tanke på att detta löser sig när arbetet med att etablera satellitmottagningar –
som försenats med anledning av coronapandemin – kommer i gång, och mariamottagningens
medarbetare kommer att vara mer närvarande på plats i ”satellitkommunerna”. Det är dock viktigt att
kommunerna också ser till att koppla teamets medarbetare till existerande mötes-forum och kanaler
och skapa regelmässiga rutiner för informations- och kunskapsutbyte mellan mottagningens och
kommunernas medarbetare.
Det samma gäller den andra utmaningen som handlar om hur informationsutbytet mellan
mottagningens team och alla relevanta parter kan organiseras så att det etableras smidiga rutiner för
arbetet. Här är det viktigt att involvera ansvariga från flera parter inom regionen och kommunerna, till
exempel skolor och ungdomsmottagningar, för att säkerställa att det finns tydliga ingångar för
informationsutbytet.
Det bör vara en fråga för styrgruppen att, i samarbete med teamet, lägga en strategi med en
prioriteringsordning av relevanta samverkansparter för att skapa systematik i arbetet med
informationsutbyte och marknadsföring med de parter som inte är direkt representerade i
Mariamottagningens organisation. Prioriteringen och systematiken kan med fördel ta utgångspunkt i
en bedömning av de lokala behov och förutsättningar utifrån de tre nivåer för preventivt arbete som
presenteras i förslag på Viljeinriktning för Maria Skånes mottagningar: universellt, selektivt och
indikerat preventivt arbete. Där universellt arbete innebär att ge information och råd och stöd till
yrkesverksamma som möter målgruppen, selektivt arbete innebär samverkan med relevanta aktörer
och aktiv marknadsföring som gör det lättare att nå grupper som är underrepresenterade eller i
riskzonen för att utveckla ett substansbruk, och indikerat arbete som utgör den största delen av Maria
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Skånes Sydost arbete idag, dvs för de unga som har ett substansbruk och där insatser behövs för att
förändra detta och/eller förhindra en ytterligare negativ utveckling 1.

2.3 Samstyrning och ledningsstruktur mellan två huvudmän och fyra
kommuner
Organisering av ”sam- styrning” och ledningsstruktur mellan två huvudmän har identifierats som en
utmaning för Maria Skåne Sydost såväl som för flera andra mariamottagningar i Skåne. Enligt Förslag
på Viljeinriktning för mottagningar inom Maria Skåne framgår att: De organisatoriska skillnader som
finns, kan komma att utgöra ett bekymmer. På alla nivåer - styrgrupp, operativ ledning, arbetsledning och
medarbetare, deltar man i gemensamma sammanhang, där olika perspektiv ska tillföras och olika
mandat kan försvåra. Region Skåne skulle kunna ses som en enhetlig aktör, men skillnader finns inom
Regionens olika verksamheter.
I övergången till en etablerad, permanent verksamhet är en utmaning för mariamottagningen som
identifierats i utvärderingen: hur parterna hanterar de olika strukturer, som till exempel regelverk,
riktlinjer och rutiner, i huvudmännens organisationer som är styrande för mariamottagningens
verksamhet och teamets medarbetare och som skapar hinder för samverkan. Under projektets gång har
flera situtioner uppstått där samverkanshinder som beror på problem med integration av
huvudorganisationernas olika regelverk, riktlinjer och rutiner, synliggjorts. Konsekvensen av
problemen har visat sig i teamets arbete som försvårats eller försenats vilket ledd till minskad tid för
medarbetarna att ge stöd till mottagningens klienter. Exempel är problem med olika riktlinjer för
hemarbete under coronapandemin, att medarbetarna inte har tillgång till varandras journalsystem, och
att det finns olika system och regler för dokumentation och uppföljning. Vår tolkning är att
samverkande organisationers skilda lagstiftning, styrning och riktlinjer utgör en stor utmaning för en
integrerad form av samverkan dem emellan.
När problemsituationer har visat sig i verksamheten uppges de i intervjuerna ha lösts nerifrån och upp
genom att teamet och/ eller den medarbetare som berörs först lyfter det med närmste chef och med
samordnaren som vid behov tar frågan vidare till ledningsgruppen och till slut till styrgruppen om
problemet inte kan lösas på de andra nivåerna. I flera fall har lösningar hittats och när det inte har gått
att hitta en lösning har teamet fått leva med och anpassa sig till de begränsningar som finns. I intervju
med teamet uttrycker medarbetarna dock att processen att lyfta problemen, motivera deras relevans
och hitta lösningar i kommunikation med de olika ledningsnivåerna i organisationerna är krävande.
Både problemlösningen och de hinder som samverkansproblemen skapar i arbetet motverkar och
försvårar arbetet med klienter och påverkar därmed verksamhetens resultat.
Så länge mottagningen drivs i form av ett projekt kan identifieringen av samverkanshinder och
problemlösningen ses som en naturlig och ofrånkomlig del av en verksamhet under uppstart och
etablering. Men på längre sikt behöver det finnas en större flexibilitet i anpassning av
organisationernas riktlinjer och rutiner så att de stödjer och inte motverkar att den integrerade
samverkansverksamhet kan fungera effektivt. Det kräver att det finns organisatorisk uppbackning till
att mottagningen ses och leds som en samlad verksamhet. Vi uppmanar till att styrgruppen arbetar mer
proaktivt med att identifiera och hitta lösningar på problemen innan de leder till negativa
konsekvenser på mottagningen. Detta framför att inta en roll där man enbart reagerar på de problem
som lyfts och som ofta har föregåtts av en längre process.
Styrgrupp och samverkansteam uttryckte dock, vid utvärderingsworkshopen den 1. oktober 2021, att
det är svårt att se hur frågorna ska kunna lösas på ett annat sätt än när de kommer upp. Lösningarna
1

Förslag viljeinriktning för Maria Skånes mottagningar (2020).
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uppges kunna finnas genom att hitta en mellanväg, mellan gråzonerna – någon form av balans mellan
organisationer som styrs på olika sätt. Dessa gråzoner har hittats i vissa frågor och inte i andra.
Utvärderingen har synliggjort att det inte enbart finns utmaningar gällande styrning och ledning av
samverkan mellan region och kommun, utan också i samverkan mellan de fyra medverkande
kommunerna. Kommunerna som i sin tur har olika organiseringar, politiska prioriteringar och interna
skillnader mellan de kommunala verksamheter som arbetar med mariamottagningens målgrupp.
Det är viktigt att styrgruppen tar ett samlat, strategiskt ansvar för att driva samtalen med kommunerna
om att säkerställa mariamottagningen som en långsiktig, permanent verksamhet. Detta innebär att föra
ett samtal i styrgruppen om hur kommunrepresentanterna kan gå tillväga när det gäller hur
resursfrågan ska hanteras – att hitta ett gemensamt synsätt och argument för hur ansvaret för
finansieringen skall fördelas mellan de fyra kommunerna när finansieringen från Finsam tar slut.
Kommunrepresentanterna i styrgruppen har ansvarat för att driva dessa samtal i respektive kommun,
och att lyfta fram underlag med siffror i respektive nämnd. Utvärderingens intervjuer och workshop
ger bilden att känslan för frågan främst är lokal och att det finns skilda lokala förutsättningar i form av
känsla av angelägenhet kring målgrupppen, upplevelse av handlingsutrymme och ekonomiska
förutsättningar, samt politiskt engagemang.

2.3.1 Organisering av Maria Skåne Sydost som samverkansverksamhet
I övergången från projektverksamhet till permanent verksamhet är en central fråga hur
mariamottagningen ska organiseras för att anpassa sig till strukturerna i regionen och kommunernas
organisationer och samtidigt bevara den flexibilitet och autonomi som är styrkan i den integrerade
samverkansverksamheten. Som stöd för att hantera och diskutera lösningar på detta dilemma har vi valt
att använda en tankemodell för analysen. Figuren nedan visar tre perspektiv som beskriver hur man
kan förstå organisationer och de människor som är aktörer i dem: Struktur, process och kultur.
Varianter av dessa tre perspektiv återfinns i olika grad hos företrädarna för mottagningens parter i
styrgruppen och samverkansteamet när det gäller deras förståelse av Mariamottagningen som
samverkansverksamhet.

Kultur

Struktur

Process

De tre perspektiven hänger ihop och kan ges olika tyngdpunkt beroende på verksamhetens behov och
var den befinner sig i sin utveckling. Nedan sammanfattas de nyckelord som karakteriserar den diskurs
som finns hos mariamottagningens representanter i relation till de tre perspektiven:
Kultur
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Process
-

Engagemang kring en samlande och engagerande vision: att erbjuda en lättillgänglig ingång
till en tidig insats för alla unga
En gemensam värdegrund som bygger på frivillighet, att den unge är i centrum ”på riktigt”,
och lika rättigheter till stöd och vård.
Samverkan handlar om samverkan mellan professioner
Professionerna har autonomi att göra egna flerprofessionella bedömningar i arbetet med
klienter utifrån olika evidensbaserade metoder
Att leda mariamottagningen innebär att stödja det flerprofessionella teamet

Samverkan är en dynamisk process som aldrig blir färdig
Uppstart och etablering av mottagningen är en förändringsprocess
Fokus på att det ska finnas ett värde av mariamottagningen för alla parter
Flera huvudmän gör samverkan komplex men komplexiteten hanteras genom att den delas
mellan samverkansparterna via representation i samverkansgrupper (styrgrupp,
ledningsgrupp, team)

Struktur
Samverkan kräver formella ansvarsområden och rutiner
En huvudman förenklar samverkan och reducerar komplexiteten
Uppstart och etablering av mottagningen innebär att skapa en logisk verksamhetsstruktur
Styrgrupp behövs på högre nivå för att koppla an till huvudparternas strukturer

I utvecklingen av en permanent verksamhet finns ett spänningsfelt mellan strukturperspektivet å ena
sidan och process- och kulturperspektivet å andra sidan. Medan formella strukturer skapas för att
reducera komplexiteten som finns i en samverkansverksamhet som mariamottagningen innebär
kultur- och procesperspektivet att komplexiteten istället hanteras genom att dela den mellan flera
parter. De centrala frågorna blir därmed: Hur kan mariamottagningen organiseras utifrån de tre
perspektiven? Hur kan vi hantera komplexiteten och spänningen mellan struktur och process/ kultur? Hur
kan vi hantera detta på både strategisk och operativ nivå?
Diskussioner med styrgrupp och samverkansteam vid utvärderingsworkshopen visar att ett stort
behov i nuläget är att hitta strukturer. Det handlar om att tydligare koppla verksamheten till
huvudorganisationernas styrning, samtidigt som mottagningen är inne i en fas där det behövs bättre
interna strukturer som kan stödja processerna i verksamheten.
Det är viktigt att fortsatt ge utrymme för processerna och den utveckling, dynamik och flexibilitet som
karakteriserar mariamottagningen som en samverkansverksamhet som är relativt särskopplat från
huvudorganisationerna. Ledord för arbetet framåt beskrivs som ordning och tydlighet på alla nivåer, t
ex tydlighet i rutiner och arbetsuppdrag. Struktur skapas också genom formella dokument som bör
vara levande för att bevara energin och kunna stödja och anpassas til en ständig utvecklingsprocess.
Processen som har pågått i arbetet med viljeinriktningen för Maria Skåne är också viktig att lyfta fram:
hur kan lärdomar av denna process och de strukturer som föreslås i viljeinriktningen användas och
anpassas till Maria Skåne Sydost?
Samtidigt är kulturperspektivet också viktigt att bevara för att ge utrymme för det flerprofessionella
teamets handlingsutrymme i arbetet utifrån värdegrunden. Ledord som beskriver framgångsfaktorer i
arbetet är ödmjukhet i förhållningssättet inför varandra och varandras kunskaper i det
flerprofessionella teamet, samt ett entreprenöriellt förhållningssätt i att på ett pragmatiskt sätt hitta
lösningar som tar utgångspunkt i värdegrunden. En värdegrund som innebär en omtänksam
människosyn där de unge ses som likvärdiga människor och missbruket som en konsekvens av
bakomliggande faktorer. Detta förhållningssätt och värdegrund genomsyrar verksamheten på alla
nivåer, inte bara arbetet i teamet.
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2.3.2 Organisationsstruktur - utmaningar
För att stödja ett arbete i styrgruppen med att konkretisera Maria Skåne Sydost organisering och
behovet av eventuella förändringar har vi kopplat de centrala frågor som identifierats i utvärderingen
kring roller och ansvar i den nuvarande organiseringen till den existerande organisationsstruktur.
Rollerna och frågorna visas i de röda cirklarna i figuren nedan, och förklaras ytterligare i texten under
figuren.

egion Skåne, psykiatri och habilitering
nhetschef
nhetschef
erksamhetsutvecklare
ommuner stad, Simrishamn, S öbo, omelilla
nhetschefer, Socialt änst

nhetschef

nhetschef

Simrishamn

nhetschef, stad kommun
Samordnare, stad kommun

s uksköterska

behandlare

samordnare

,2 medicinsk sekreterare

, specialistläkare

behandlare

Styrgruppen
Styrgruppen är en väl fungerande grupp. Det finns uppbyggda relationer mellan medlemmarna sedan
innan och det finns en stor samsyn kring och ett engagemang för mariamottagningen. Styrgruppens
arbete karakteriseras av regelbundna, månatliga träffar med längre möten vilket vittnar om ett aktivt
arbete. Styrgruppens sammansättning av representanter för alla samverkansparter på enhetschefsnivå
ger förutsättningar för ett aktivt ägarskap, som innebär att parterna har mandat att arbeta med att
skapa förutsättningar för etablering och implementering av mottagningen i samverkan med deras
organisationer.
Styrgruppen har under projekttiden främst fungerat som ett stöd till att leda den operativa
verksamheten och det flerprofessionella teamet i mottagningen där styrgruppen reaktivt hanterar de
samverkansfrågor som ”kommer upp” till dem från verksamheten. De utmaningar och frågor som har
lyfts fram i utvärderingen kräver dock att styrgruppen går in i en mer strategisk och proaktiv roll.
Samtalen kring de strategiska frågorna bör initieras och ledas av projektägande enhetschef. I vissa
diskussioner kan det behövas involveras personer som har ett mer övergripande, strategiskt
ledningsansvar.
Frågorna kring styrgruppen som behöver diskuteras och hanteras är därför: Vilken ska styrgruppens
roll vara framöver? Hur kan styrgruppen arbeta mer strategiskt och proaktivt?

Ledningsgruppen
Ledningsgruppen består av de chefer i styrgruppen som har personalansvar för medarbetarna i
verksamheten. Ledningsgruppen bildades för att hantera personalfrågor och operativa
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verksamhetsnära frågor som inte var föremål för styrgruppen. Intervjuerna visar att ledningsgruppen
som grupp är otydlig för övriga styrgruppsmedlemmar och så även för teamet, men att det finns en
närhet och god kommunikation mellan de operativa cheferna och teamets medarbetare. Gruppen har
inga egna möten men träffas i samband med styrgruppsmöten och på mariamottagningens
arbetsplatsträffar.
Frågan kring ledningsgruppen som behöver diskuteras och hanteras är därför: Behöver
ledningsgruppens roll tydliggöras, och i så fall hur?
Teamet
Det flerprofessionella teamet är väl fungerande och är i stor utsträckning autonomt och självledande.
Konceptet/ metoden för mariamottagningar bedöms vara väl implementerat i teamet utifrån lokala
förutsättningar. Det finns en god professionskompetens, metodkompetens och det vi vill kalla för
samverkanskompetens för det flerprofessionella arbete och samverkan med andra parter.
Samverkanskompetensen kan beskrivas som ett ödmjukt och entreprenöriellt förhållningssätt till
varandras professioner och till utveckling av verksamheten där man tillsammans hittar lösningar på de
problem kring samverkan som uppstår längs vägen. Detta kan ses som både resultat av och medel till
en utvecklad tillit och samsyn i teamet.
Samordnaren – och projektägande enhetschef
Samordnaren är en medarbetare i teamet men rollen är central och bör därför lyftas fram.
Samordnaren fungerar som en form av teamledare och verksamhetsansvarig i det dagliga arbetet men
har inget formellt lednings- eller personalansvar. Ledningen av verksamheten ligger på projektägaren,
ansvarig enhetschef i Ystad kommun, i samarbete med operativa chefer för regionens medarbetare.
Samordnaren har en sammankallande roll i styrgruppen och spelar en viktig roll i kommunikationen
mellan styrgrupp, ledningsgrupp och team. Ansvarig och projektägande enhetschef från Ystad
kommun har i ett konstruktivt samspel med samordnaren i praktiken lett verksamheten, och även
fortlöpande fört upp viktiga frågor till styrgruppen.
Det finns en utmaning i att leda en verksamhet och ett team mellan flera chefer med personalansvar
från olika verksamheter och en samordnare som på flera sätt har en informell ledarroll men inget
chefsansvar. Problematiken har också lyfts fram i rapporter och utvärderingar av andra
mariamottagningar. Exempelvis beskrivs samordnarens roll i en kartläggning av Maria Malmö som
”tandlös”: Att en samordnare finns på plats beskriver flertalet som en nödvändighet för att få den dagliga
verksamheten att fungera, men då denna saknar det formella chefskapet beskrivs tjänsten av vissa som
”tandlös”2. Av förslag på viljeinriktning för Maria Skåne framgår det att Maria Malmö numera har en
enhetschef i stället för en samordnare. Det finns dock ett antal utmaningar i att mottagningen har en
egen chef, till exempel om Maria Skåne Sydost är tillräcklig stor för att ha en egen chef och om
mottagningen riskerar att bli ”frikopplad” från ägarorganisationerna. I denna fråga uppmanar vi därför
till att styrgruppen konsulterar andra mariamottagningar för att göra en analys av fördelar och
nackdelar med att ha en samordnare med en formell chefsroll.
Frågan kring samordnarens roll som behöver diskuteras och hanteras är därför: Behöver samordnarens
ledningsroll stärkas och formaliseras, och i så fall hur?

2

Jenny Rundberg (2015). Maria Malmö. Kartläggning av nuvarande verksamhet och förslag på framtida
utvecklingsmöjligheter.

16

3. FRÅGOR ATT ARBETA VIDARE MED
Avslutningsvis sammanfattas här de frågor kring de utmaningar som vi har lyft fram i
utvärderingen och som är centrala för mariamottagningens parter att diskutera och ta
ställning till för att kunna hantera och organisera Maria Skåne Sydost som en långsiktig
integrerad samverkansverksamhet. Frågorna är formulerat på ett sätt så att de är
vägledande och riktningsanvisande men där mariamottagningens parter i styrgruppen får
hitta konkreta, anpassade lösningar som kan fungera i praktiken.
-

Hur kan sammanhängande, operativa samverkansprocesser mellan teamet på mottagningen
och mottagningens parter i regionen och framför allt i kommunerna underlättas genom att
ansvariga chefer skapar förutsättningar för medarbetarna att kunna göra rätt prioritering att
remittera till och/ eller att ”ta över” klienter från mariamottagningen?

-

Hur kan informationsutbytet mellan mottagningens team och relevanta parter organiseras så
att det etableras smidiga rutiner för arbetet?

-

Hur kan parterna hantera de olika strukturer, som till exempel regelverk, riktlinjer och
rutiner, i huvudmännens organisationer som är styrande för mariamottagningens verksamhet
och teamets medarbetare och som skapar hinder för samverkan?

-

Hur kan styrgruppen ta ett samlat, strategiskt ansvar för att driva samtalen med kommunerna
om hur resursfrågan ska hanteras för att säkerställa mariamottagningen som en långsiktig,
permanent verksamhet?

-

Hur kan mariamottagningen organiseras genom tydligare strukturer och samtidigt bevara
den flexibilitet och autonomi som karakteriserar processer och kultur i den integrerade
samverkansverksamheten? Hur kan komplexiteten och spänningen mellan struktur och
process/ kultur hanteras på både strategisk och operativ nivå? När det gäller den formella
organiseringen av mariamottagningen ingår följande frågor:
o Vilken ska styrgruppens roll vara framöver? Hur kan styrgruppen arbeta mer
strategiskt och proaktivt?
o Behöver ledningsgruppens roll tydliggöras, och i så fall hur?
o Behöver samordnarens ledningsroll stärkas och formaliseras, och i så fall hur?

-

Hur kan lärdomar av denna process och de strukturer som föreslås i viljeinriktningen för
Maria Skåne användas och anpassas till Maria Skåne Sydost?
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