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Bakgrund 
Hösten 2013 tog SIMBA:s politiska samrådsgrupp beslut om att starta ett projekt kring tidiga 
och samordnade insatser inom ramen för första linjen gällande barn och unga med psykiska 
ohälsa. Utgångspunkten för projektet var upplevd avsaknad av en uttalad första linje-nivå för 
målgruppen samt en bristande och otydlig struktur för samverkan mellan befintliga instanser/ 
verksamheter som möter barn och unga med psykiska ohälsa. Denna avsaknad och brist 
medförde att barn och unga med psykisk ohälsa ofta bollades runt mellan olika verksamheter 
samt att nödvändiga insatser försenades. Därtill belastades även Barn- och ungdomspsykiatrin 
(BUP) med ärenden och remisser som inte mötte kriterier för specialistnivå.  

Mot bakgrund av dessa omständigheter skapades SIMBA-teamsprojektet med målsättningen 
att inga barn och unga med psykisk ohälsa skulle behöva hamna mellan stolarna.  

Under hösten 2016 etablerades de allra första SIMBA-teamen och våren 2017 fanns SIMBA-
team i samtliga av SIMBA-områdets kommuner. Sedan dess har SIMBA-teamen fortsatt arbeta 
i sina konstellationer bestående av personer från skola, socialtjänst och en vårdcentral per 
kommun som haft uppdraget att tillhanda hålla en psykolog för SIMBA-teamsuppdraget. 
Tjänstgöringsgrader och omfattning för psykologtjänsten har varierat i SIMBA-området.  

Arbetssättet har möjliggjorts genom att Västra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN V) tillskjutit 
extra medel för psykologtjänsteutrymme för den vårdcentral i kommunen som deltagit i 
arbetsmodellen. Efter närmare fyra års operativt arbete fattade HSN V under hösten 2020 
beslut om upphörande av särfinansiering till psykologtjänsteutrymmet – vilket innebär att 
projektet i nuvarande form avslutas från och med årsskiftet 2021. Beslutet motiverades med 
att regionen fattat beslut om att från och med år 2022 breddinföra konceptet för UPH-
mottagningar i Västra Götaland. UPH-mottagningarna har särskilt uppdrag på förstalinjen 
avseende behandling av barn och unga med psykisk ohälsa. 

Under projekttiden har SIMBA-teamen och deras löpande arbete följts upp och utvärderats, 
genom insamling av data och statistik. Resultatet har presenterats i årliga rapport-
uppföljningar. I uppföljningarna har man dels tittat på hur väl själva SIMBA-modellen fungerar 
men även hur arbetet korresponderar mot de mål som uttalades vid projektstart.  

Föreliggande rapport utgör den sista uppföljningen inom ramen för SIMBA-teamsprojektet 
och presenterar SIMBA-teamens arbete under år 2020. Året 2020 har präglats av speciella 
omständigheter, inte minst i samband covid-19-pandemin vilket medfört utmaningar och 
omställningar i arbetet, även för SIMBA-teamen. Förutsättningarna för teamen att arbeta, 
samverka och behandla ärenden under pandemiårets olika faser och förändringar har haft 
sina utmaningar. 

Målgruppen för SIMBA-modellen är barn och unga mellan 6–18 år med lindrig psykisk ohälsa 
och deras familjer, där vårdnadshavare gett sitt samtycke till att dialog får föras mellan 
representanterna från vårdcentralen, elevhälsan och socialtjänsten inom SIMBA-teamet. 
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Uppföljning och analys 
Uppföljningen genomfördes genom insamling av data under fyra veckor i oktober 2020. 

1. SIMBA-psykologerna och övriga teammedlemmar under de fyra veckorna registrerade 
följande parametrar: 
• Mötesfrekvens 
• Verksamheter som deltar vid varje teammöte 
• Antal nya barn/ärenden som tas upp 
• Åldersfördelning i de aktualiserade ärendena utifrån grupperna 6–9 år, 10–12 år samt 

13–18 år 
• Vilken verksamhet som initierade ärendet 
• Antal besök och telefonsamtal som SIMBA-psykologen haft med SIMBA-barnen 

och/eller vårdnadshavare 
 

2. Personal på BUP-mottagningarna i SIMBA-området registrerade 
• Antal inkomna remisser 
• Verksamhet som skickat remisserna 
• Antal återremitterade remisser 

 
3. Barn/unga och dess vårdnadshavare erbjöds under hela året att svara på en enkät kring 

deras uppleverselser av kontakten med SIMBA-psykologen och arbetet med SIMBA-
teamet.  
 

4. För att bidra med en kompletterande kvalitativ ansats till uppföljningen fick team-
representanter från skola och socialtjänst möjlighet att ingå i fokusgrupper för en 
semistrukturerad intervju om deras upplevelser och erfarenheter av arbetet med SIMBA-
team. En fokusgrupp upprättades för skola respektive socialtjänst med 2–4 deltagare i 
varje grupp. Diskussionsunderlaget sammanställdes därefter i en tematisk analys.  
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Resultat och tolkning  

Del 1 

Teamträffar 

 

I projektbeskrivningen för SIMBA-modellen förespråkas att teamträffar mellan skola, social-
tjänst och SIMBA-psykologen hålls varje vecka. Detta efterlevs i tre av fyra kommuner. SIMBA-
teamet på Tjörn genomför teamträffar varannan vecka. Under uppföljningsperiodens första 
vecka ställdes en teamträff i Ale in på grund av sjukdom. Sammantaget har 13 SIMBA-teams-
möten hållits under perioden för v. 40–43. Samtliga teamträffar har ägt rum med samtliga 
instanser närvarande på mötena med undantag för Tjörn där socialtjänst hade förhinder vid 
ett av tillfällena.  

Övergripande teamsamverkan 

 

Ovan visas antal ärenden som tagits upp under teammötena under uppföljningperioden i 
respektive team. Med ärende avses aktualisering av ny individ i samverkansbehov som 
kommit teamet till handa, här fördelat på tre ålderskategorier om 6-9 år, 10-12 år och 13-18 
år. Uppföljning/konsultation avser rapportering och avstämning kring redan pågående 
individärenden eller ställningstagande kring aktualisering för ett barn/ungdom genom att 
teamet konsulterats. Totalt diskuterades 69 barn och unga fördelat på 13 möten i fyra 
kommuner vilket innebär ett snitt på 5,3 ärenden per möte.   
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I såväl Kungälv som i Stenungsund aktualiserades nya ärenden i samtliga ålderskategorier. I 
Ale och på Tjörn aktualiserades under uppföljningsperioden inga nya ärenden inom ålders-
kategorin 6-9 år. I Ale var samtliga nya ärenden inom ålderskategorin 13-18 år och på Tjörn 
var samtliga nya ärenden barn mellan 10-12 år.  

Vid registrering gjordes ingen distinktion mellan uppföljningar och konsultativa ärenden, båda 
varianter har registrerats under en och samma kategori.  

Aktualisering av ärenden 

 

Ovan illustreras antal ärenden per team fördelade utifrån den verksamhet som 
aktualiserat/lyft dem i respektive team (vårdcentral, skola eller socialtjänst).  För tre av fyra 
team är den genomgående trenden att skolan är den verksamhet som oftast aktualiserat 
ärenden för SIMBA-team, följt av vårdcentralerna. I Stenungsund är förhållandet det 
omvända, det vill säga vårcentralerna aktualiserar ärenden till teamet oftast, följt av skolan. 
För Kungälv, Stenungsund och Tjörn aktualiseras ärenden även av socialtjänsten medan Ale 
under uppfölningsperioden inte haft något inkommande ärende till team från socialtjänsten. 
Vilka verksamheter som aktualiserar ärenden i de olika teamen och under teammöten kan se 
olika ut i olika perioder.  
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Besök och telefonkontakter hos SIMBA-psykolog 

 

Ovanstående diagram visar på antal genomförda besök som ägt rum hos SIMBA-psykolog i 
varje område, fördelade per ålderskategori. Utöver de genomförda besöken har även SIMBA-
psykologens telefonkontakter och avbokade/uteblivna besök registrerats.  

Med telefonkontakt avses ett telefonsamtal för ett pågående ärende som haft ett 
behandlande eller uppföljande syfte. Telefonkontakterna omfattar utöver direktkontakt med 
barnet/den unge och vårdnadshavare även informationsutbyte med samverkande instanser, 
som exempelvis skolpersonal eller familjebehandlare.  

Avbokade och uteblivna besök har registrerats i syfte att visa att de från början varit planerade 
att äga rum. Avbokningskäl har ej angivits och det framgår inte heller om avbokningar gjorts 
av patienten eller psykologen själv på grund av förhinder.  

De uteblivna besöken i Ale (9) förklaras delvis av teamet genom att SIMBA-psykologen arbetat 
på halvtid med sitt uppdrag samt att personalutbildning uppges ha sammanfallit med besök 
under uppföljningstiden.  En djupare analys är inte möjlig då aktuell psykolog inte är i tjänst 
och kan tillfrågas.  

Totalt har 78 SIMBA-psykologbesök ägt rum fördelat på de fyra SIMBA-teamen under 
uppföljningsveckorna, vilket innebär ett snitt på 19,5 besök per behandlare.  
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Del 2  

Remisser till BUP 

 
 

Ovan visas antal remisser som inkommit till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) från 
respektive område under uppföljningsperioden (v.40-43). BUP samverkar med SIMBA-team 
genom en konsultationsmodell som bygger på att representanter från BUP deltar i SIMBA-
teamsträffar cirka en gång i månaden samt även finns tillgängliga för direktkonsultation (oftast 
genom telefon) enligt överenskommelser med teamen.  

BUP har inom SIMBA-området två mottagningar som täcker två delområden med den ena i 
Kungälv (Kungälv/Ale) och den andra i Stenungsund (Stengungsund/Tjörn). Samtliga remisser 
och bedömningar sker dock i ett samlat remissteam som utförs av samma personer- inga 
lokala skillnader finns således i remisshanteringen.  

Totalt har 42 remisser inkommit till BUP i SIMBA-området under uppföljningsperioden. 

Kungälv är det område som skickat flest antal remisser till BUP (23 st*), därefter Stenungsund 
som skickat tio remisser. Ale har under uppföljningstiden inkommit med sex remisser och  
Tjörn har inkommit med tre.  Viktigt för tolkningen av inkommande remisser är att Kungälv 
även arbetar med förstärkt uppdrag dels genom Familjehuset Klippan samt utifrån UPH1 vilket 
innebär att Kungälv också tar emot barn och unga från omgivande kommuner som inte 
nödvändigtvis är listade eller skrivna i Kungälvs kommun. 

 

 

1 Ungas psykiska hälsa: https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-
och-avtal/vardval-vardcentral/ungas-psykiska-halsa---vardcentral/ 

*Remisserna innefattar även barn och unga som är listade och skrivna i omgivande kommuner 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-vardcentral/ungas-psykiska-halsa---vardcentral/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-vardcentral/ungas-psykiska-halsa---vardcentral/
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Remisserna har även registrerats utifrån vilken instans/verksamhet i varje område som 
upprättat dem, det vill säga antingen vårdcentral, skola, socialtjänst eller SIMBA-teamen 
själva. För såväl Kungälv som Stenungsund gäller att flest BUP-remisser upprättats från 
vårdcentralerna (elva respektive sju st). I data har ingen distinktion gjorts mellan 
vårdcentralerna; det vill säga att remisser till BUP kan ha upprättats dels från den vårdcentral 
i området som åtagit sig SIMBA-projektet (har SIMBA-psykolog) men också från en vårdcentral 
i området som inte har en egen SIMBA-psykolog. I nästan samtliga kommuner inkommer näst 
högst andel remisser från skolorna även om det råder stor spridning mellan kommunerna. I 
Ale står skolan för den instans som remitterat mest till BUP (tre remisser) följt av 
vårdcentralerna (två remisser).  

SIMBA-teamen har i tre av fyra kommuner remitterat till BUP antingen en eller ingen gång 
under uppföljningsperioden, medan Kungälvs SIMBA-team har upprättat sex remisser under 
motsvarande tid. Ingen av områdenas socialtjänster har under uppföljningsperioden skickat 
någon remiss till BUP.  

Att en remiss upprättas av SIMBA-team avslöjar inte alltid vilken enskild instans eller person 
som står bakom den, men givet att teamet understödjer remissen utifrån en samlad 
bedömning, är det i praktiken både skola, socialtjänst och primävård som står för remisserna 
i ett SIMBA-team.  

Inkomna och återremitterade remisser 

 

Av de totalt 42 remisser som inkommit till BUP under uppföljningsperioden har 14 
återremitterats vilket motsvarar en andel på ca 33%. Diagrammet ovan visar antal remisser 
från varje område som återremitterats, följt av diagrammet nedan som i sin tur visar på hur 
returremisserna är fördelade över verksamhet och instans.   
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Av de remisser som skickats åter står vårdcentralerna (VC) för över hälften av dem (ca 57%) 
följt av skolorna (ca 34%) i SIMBA-området. Jämfört med tidigare uppföljningsår (2019) står 
nu inte enbart vårdcentralerna för de remisser som gått i retur, däremot är det fortsatt 
vårdcentralerna som svarar för majoriteten av dem.  

SIMBA-teamen i området har inkommit med totalt åtta remisser till BUP varav endast en har 
kommit i retur. Observeras bör att ingen analys eller kartläggning har gjorts kring de specifika 
ärenden som har återremitterats - det går därför inte att säga huruvida remisserna har krävt 
komplettering eller avslagits på grund av andra skäl, som exempelvis fel vårdnivå eller 
parallella vårdkontakter.  

Del 3 

Föräldraenkäter – upplevelser från barn/unga och dess vårdnadshavare 

 

Årets insamlande av enkäter har försvårats av rådande omständighter kring pandemin och 
andra sätt att genomföra behandlingar (exempelvis distanskontakter) vilket bidragit till att ett 
färre antal sammanställts jämfört med förgående år. Totalt har 13 enkätsvar inkommit under 
perioden 2020 varav tio (ca 77%) besvarats av föräldrar/vårdnashavare och tre (ca 23%) av 
barnet/den unge själv.  
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Ovan visas åldersfördelning på de barn/unga som omfattas av enkäten. Denna gång liksom vid 
förgående uppföljning, besvarades majoriteten av enkäterna av barn/unga i ålderskatego-
rierna 13-18 år eller dess vårdandshavare. 

Väntetid och upplevelse av väntetid 

 

Beträffande väntetid visar ovanstående svar att det varierat en del mellan respondenterna. 
Angivelserna avser hur länge man fått vänta från det att första kontakten med teamet 
etablerats till dess att man haft sitt första besök hos SIMBA-psykolog. Nedanstående siffror 
visar på att majoriteten av respondenterna (77%) upplever att väntetiden varit inom rimlig tid 
och endast två uttryckligen önskat att de fått komma på besök lite, eller mycket tidigare.  
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Kontaktens duration 

 

Ovanstående diagram visar hur länge kontakten med SIMBA-psykolog har pågått vid det 
aktuella mättillfället. Det visar att majoriteten av respondenterna haft en kontakt som varat i 
mer än 2 månader. Durationen ger oss inte tillräcklig med information om hur många besök 
som ägt rum under tidsperioden. 
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Nöjdhet och bemötande  

 

Vad gäller upplevelsen kring huruvida man anser sig nöjd med de insatser som erbjudits en 
själv eller sitt barn, är samtliga helt och hållet (62%) eller delvis nöjda (38%). Ingen har 
besvarat att man inte varit nöjd med sina insatser.   

 

Samtliga (100%) respondenter angav att de helt och hållet, känt sig hänsynsfullt och 
respektfullt bemötta av sina behandlare, en lika hög andel som vid förra uppföljningen. 
Förgående uppföljning visade däremot på en högre andel helt nöjda (86%) jämfört med årets 
svar (62%).  

 

 



13 

Upplevelser av hjälp och nytta 

 

Fem (38%) av respondenterna uppger att de i mycket eller ganska stor utsträckning vid 
tidpunkten känt sig hjälpta av behandlingen/stödet via SIMBA-psykolog. Fyra (31%) av 
respondenterna har upplevt i ganska eller mycket liten utsträckning att behandlingen/stödet 
varit till hjälp hittills medan ytterligare fyra (31%) svarat att de hittills inte vet.  

 

En majoritet (69%) av respondenterna har rapporterat att de i stor utsträckning (4) och ganska 
stor utsträckning (5) upplevt att samverkan mellan de aktuella instanserna (SIMBA-psykolog, 
skola och socialtjänst) varit till nytta för dem eller deras barn. Av resterande respondenter har 
en person rapporterat att man haft ganska liten nytta av samverkan medan tre rapporterat 
att de inte vet eller givit ofullständiga svar.  
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Den respondent som angivit liten nytta av samverkan har varit en förälder som lämnat frågan 
okommenterad. För frågan som saknade ifyllt svar har en kommentar lämnats av förälder som 
förklarar att enkäten besvarades i ett mycket tidigt skede i behandlingen och nyttan därför 
ännu var svår att utvärdera.  

 

Del 4. Samtal med socialtjänst och skola 

Utformning 
Tidigare uppföljningar av SIMBA-projektet har främst fokuserat på uppföljning och 
utvärdering av SIMBA-teamspsykologens arbete och dess betydelse för samverkan. Önskemål 
om uppföljning och utvärdering av flera perspektiv, utöver psykologresursen, på effekten av 
samverkan har förts fram. Mot bakgrund av detta fattade man beslut i SIMBA:s styrgrupp om 
att komplettera 2020 års uppföljning med en kvalitativ del för att även infånga skola och 
socialtjänstens perspektiv på samverkansmodellen. 

Två eftermiddagar under hösten 2020 bjöds samtliga team-representanter från skola och 
socialtjänst in till att delta i samtal om deras upplevelser kring arbetet i SIMBA-team. Samtalen 
skedde gruppvis med skola respektive socialtjänst och genomfördes utifrån en fokusgrupp-
modell med semistrukturerade intervjuer som pågick upp till en och en halv timme. Båda 
grupper utgick från samma diskussionsfrågor. Samtalen spelades in och transkriberades för 
att därefter sammanfattas under kategorier och teman som framkommit genom svaren. 

Frågorna som samtalen utgick ifrån var: 

• Hur länge har du arbetat i din nuvarande roll med SIMBA-team? 
• Vilka förväntningar hade du på att ingå i SIMBA-team? 
• Har något förvånat dig under arbetets gång? 
• Vad har underlättats genom eller tack vare arbete genom SIMBA-team? 
• Har något saknats under ditt arbete med SIMBA-team? 

Socialtjänsten 

Deltagare  
Från socialtjänsten hade två av fyra representanter möjlighet att delta i samtalen tillsammans 
med undertecknad som samtalsledare.  Båda hade arbetat som representanter i SIMBA-team 
under de senaste 2 och 1,5 åren och är familjebehandlare i sina grundprofessioner. Tids-
åtgången för arbete i och med SIMBA-team varierade, där familjebehandlare 1 i ena 
kommunen uppskattade att man lägger motsvarande en 25% tjänst på arbetet i och med 
SIMBA-team, medan familjebehandlare 2 i andra kommunen uppskattade arbetet med 
SIMBA-team uppgå till cirka 2,5–3 timmar varannan vecka. Skillnaden i tidsomfattning för de 
olika kommunerna förklaras av att man i ena kommunen arbetar i högre utsträckning med 
service och operativa uppdrag kopplat till SIMBA-teamet i sin organisation.  
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Förväntningar på uppdraget och arbetsuppgifter 
Överlag beskrivs införandet av SIMBA-modellen i ena kommunen som ett arbete på en ny nivå 
eftersom man tidigare inte haft riktigt samma möjligheter att arbeta förebyggande på det sätt 
som SIMBA-modellen möjliggör. Synen på vad som anses vara aktuellt för socialtjänsten att 
arbeta med inom SIMBA-team skiljer sig inte mycket mellan deltagarna. Ärenden blir aktuella 
så snart det framgår att hela familjen behöver stöd, exempelvis vid separerade föräldrar där 
kommunikationen brister eller där det framgår en tydlig konflikt eller när ett barn ger uttryck 
för att en förälder inte stöttar barnet. Omsorgssvikt kan exempelvis träda fram i en berättelse 
eller som en frågeställning från SIMBA-psykologen själv eller genom att anmälan väcks från 
skolan eller primärvården från början. För familjebehandlare 2 kan det operativa samarbetet 
med SIMBA-psykologen innebära att kliva in arbetet med föräldrarna och erbjuda föräldrastöd 
samtidigt som SIMBA-psykologen har behandling/kontakt med barnet.  

Generellt uttrycks en upplevelse av att det är rimliga och riktiga förväntningar på varandra 
inom teamet samt att det finns god kommunikation mellan verksamheterna.  Det råder enligt 
deltagarna inom de aktuella teamen en samsyn kring förväntningar på roller och arbete. 
Ibland kan det dock vara delade uppfattningar om samverkansbehov, om ärenden exempelvis 
inte är aktualiserat hos socialtjänsten från början och huruvida man anser det finnas underlag 
för att starta upp nya ärenden. Att utbyta kunskap inom teamet om varandras arbetsområden 
är nödvändigt då man exempelvis kan behöva tydliggöra vilka kriterier som krävs för att 
involvera socialtjänsten i ett SIMBA-ärende. 

Operativt kontra konsultativt arbete 
Det som lyfts som en skillnad mellan de båda SIMBA-teamen är huruvida man arbetar 
övervägande konsultativt eller operativt, både mellan teamen men även inom teamet. 
Familjebehandlare 1 uttrycker att man i hennes team framförallt har arbetat utifrån att 
skolrepresentanten och SIMBA-psykologen utför operativt arbete och behandlingar, det vill 
säga arbetar i själva ärendena och med familjerna, medan rollen för socialtjänsten blir att 
agera konsultativt gentemot dem. Av betydelse är även att skolrepresentanten i detta SIMBA-
team också är psykolog. Familjebehandlare 2 uttrycker en annan roll där socialtjänsten i högre 
grad aktivt deltar i det operativa och behandlande arbetet tillsammans, där man exempelvis 
håller många av bedömningssamtalen tillsammans med SIMBA-psykologen samt har egna 
behandlings- och stödkontakter med både barn och föräldrar. Detta beror på att 
socialtjänstens övergripande uppdrag kan se mycket olika ut i olika kommuner samt att 
förutsättningar skiljer sig mellan kommuner för hur man kan arbeta med och i SIMBA-team. 
Behandlaren i den mindre kommunen upplever att mycket underlättas av närheten eftersom 
verksamheterna då har god kännedom om varandras förutsättningar.   

Upplevelser kring resurser 
Något som lyfts fram av båda familjebehandlare är hur arbetet med SIMBA-modellen 
tydliggjort att det saknas utrymme för många verksamheter att på ett fullgott och adekvat sätt 
ta emot barn och unga. Det finns en upplevelse av att det saknas resurser i de olika 
verksamheterna så som exempelvis skola och vården. Förebyggande arbete upplevs sällan 
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förekomma alls i praktiken för många av verksamheterna. Familjebehandlare 2 uttrycker att 
det ibland blir nödvändigt att arbeta på en högre vårdnivå som inte egentligen tillhör SIMBA-
teamets uppdragsbeskrivning och man då ibland går utanför sitt uppdrag. Det är viktigt för 
alla att tydliggöra ansvarsområden men även att kunna både ge och ta, så länge det fungerar. 
Det finns en ständig hållning att vilja vara pragmatisk för barnets bästa, samtidigt som man 
inte vill göra det till en vana om belastningen ökar. Dilemman som dessa uppstår ibland. 

Samverkansmodellens betydelse för tillgång till tidig hjälp 
Deltagarna uttrycker unisont att SIMBA-strukturens samverkansmodell varit viktig för att 
möjliggöra samarbete mellan olika instanser samt också för att kunna arbeta mer 
förebyggande. Tillgången till en psykolog för konsultation i synnerhet, har varit viktigt för 
förebyggande och biståndsärenden på ett mycket positivt sätt. Tillgängligheten till andra 
professioner har också blivit möjligt att få till stånd genom just denna samverkansmodell.  

Vetskapen om SIMBA-projektets upphörande och avveckling väcker en del oro för vad som i 
sådana fall skulle kunna ersätta nuvarande samverkansmodell på ett lika tydligt och 
systematiskt sätt. Hur kommunens verksamheter ska integreras med ett eventuell UPH och 
kvarhålla ett samverkansteam med skola, socialtjänst och primärvård förefaller inte självklart 
för deltagarna. Om den fungerande samverkansmodell löses upp medför det risk för att barn 
och familjer åter faller mellan stolarna, vilket man från första början önskade motverka.  

Utmaningar 
I en av kommunerna har uppdraget växlat mellan vårdcentralerna vilket medfört utmaningar 
för kontinuiteten och stabiliteten i teamet samt för rekryteringen av SIMBA-psykolog. 

På en övergripande nivå kan man önska andra grundförutsättningar för allt slags socialt arbete 
man åtar sig. Familjebehandlare 1 hade önskat exempelvis önskat förutsättningar som 
möjliggjorde för ett mer operativt arbete likt det som Familjebehandlare 2 ägnar sig åt. 
Eftersom man i grunden har ett basuppdrag inom socialtjänsten där arbetet med SIMBA-team 
är ett tilläggsuppdrag, så kan det ibland upplevas svårt att få genomslag för att man behöver 
mer tid och resurser som går utöver det reguljära uppdraget. 

Dock visar projektet att när teamet är komplett och arbetssättet i projektets uppdrags-
beskrivning följs är samverkansmodellen en tillgång både för barn/unga dess vårdnadshavare 
och personalen i berörda verksamheter 

 

Skolan 

Deltagare 
Från skolan hade representanter från samtliga SIMBA-kommuner möjlighet att delta i 
samtalen. I Stenungsund och på Tjörn är man två stycken som alternerar och representerar 
skolan i sina respektive team. Grundprofessionerna mellan skolans SIMBA-representanter 
varierar mellan skolpsykologer, skolkuratorer och pedagoger, även tiden man deltagit i 
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SIMBA-teamsarbetet varierar mellan ett och ett halv till fyra år. Samtliga representanter inom 
skolan uppskattar sin tidsåtgång för SIMBA-team uppgå till mellan ca 2–5 timmar i veckan 
inklusive teamtid. På Tjörn träffas SIMBA-team varannan vecka men har avsatt mötestid på 2 
timmar.  

Förväntningar på uppdraget och uppgifter 
Trots viss personalomsättning inom teamen upplever skolans representanter att arbetet 
fungerat stabilt. Vid projektstart har mycket tid naturligt lagts på att försöka tolka och förstå 
riktlinjerna - något som ibland fortfarande är aktuellt. Modellen och strukturerna kring 
teamarbetet i relation till exempelvis regionala medicinska riktlinjer kan ibland av uppfattas 
mångtydiga varför upplevelsen är att mycket tid går till att diskutera just gränssnitt och hur 
ärenden förhåller sig till de uttalade riktlinjerna.  

Skolrepresentanternas förväntningar och förhoppningar på uppdraget beskrivs också initialt 
ha kretsat mycket kring tillgången till SIMBA-psykolog snarare än samverkan med. I synen på 
en operativ kontra en konsultativ roll uppger gruppen att man uppfattar skolans roll i teamen 
i huvudsak som konsultativ där dialogen inom teamet är den huvudsakliga delen i uppdraget 
men också den konsultativa rollen gentemot skolorna.  Inom teamen kan rollförväntningarna 
ibland skapa diskussioner, men de flesta är överens om att de yttre förväntningarna på 
teamet, från SIMBA-kommunernas skolor i allmänhet, varit att de ska arbeta operativt. För en 
av deltagarna beskrivs skolans roll i teamet som en form av grindvakt som ansvarar för att 
förmedla ärenden in och ut från teamet till skolan.  

Med tiden har arbetet utvecklats och man uppfattar att diskussionerna inom teamet blir 
alltmer dynamiska och konstruktiva. De förändringar som skett i led av utvecklingsarbete har 
framförallt upplevts som positiva. Arbetssätten kan utvecklas lokalt även om man följer den 
övergripande projektbeskrivningen. I vissa team bjuder man exempelvis in pedagoger eller 
annan aktuell personal direkt till mötena som möjliggör kontaktutbyte och/eller konsultation 
för vidare samverkan. 

Utmaningar 
Samverkan upplevs och beskrivs generellt som svårt trots att storleken på vissa kommuner är 
liten och det finns förväntningar på att kunna arbeta nära varandra. Inte minst beskrivs hur 
god samverkan tenderar att bli personbundet och avhängigt vilka individer som sitter i olika 
verksamheter och därmed medför en sårbarhet. Deltagarna menar att den struktur som 
SIMBA-teamsmodellen bygger på gör sårbarheten mindre då den inte bygger på personliga 
relationer. 

Deltagarna upplever att det saknats resurser ute i de omgivande verksamheterna (vården, 
skolorna, kommunerna) snarare än inom själva SIMBA-teamet. Omgivningens resursbrist går 
att påverka i väldigt liten utsträckning. Utifrån ett verksamhetsperspektiv beskrivs det ibland 
svårt att veta hur man ska prioritera SIMBA-ärenden i relation till sina andra (reguljära) 
uppdrag inom skolan. Goda relationer inom teamet uppges dock bidra till gott samarbete där 
medlemmarna där motiverar och hjälper varandra. 
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Instabilitet i verksamheter försvårar och påverkar SIMBA-arbetet i form av exempelvis 
omsättning på SIMBA-psykologer och byte av SIMBA-vårdcentraler. SIMBA-psykologerna i 
vissa kommuner uppges haft ett utmanade uppdrag inte minst där det finns många olika 
vårdcentraler. Primärvården uppfattas inte alltid ha ett samlat grepp kring målgruppen barn 
och unga med psykisk ohälsa samt att det kan vara svårt att få vårdcentraler att gå med i 
arbetssättet och stå för vissa bedömningar. Detta leder dels till rundgångsärenden men även 
till krockar i förväntningar på SIMBA-uppdraget.  

Deltagarna lyfter att det under starten av SIMBA-projektet låg mycket förväntningar från 
skolan på själva psykologresursen (SIMBA-psykologen) att ta emot ärenden och inte på själva 
samverkansdelen. Några av deltagarna beskriver att denna syn varit svår att förändra och 
förmedla gentemot omgivningen och att modellen ständigt måste förklaras och förtydligas för 
samverkande instanser. 

Vad SIMBA-modellen bidragit till i det ordinarie arbetet 
Från att inte ha samverkat överhuvudtaget, delar samtliga deltagare nu bilden av dialog 
mellan verksamheterna blivit betydligt tätare genom SIMBA-projektet. En av deltagarna 
uttrycker att man troligtvis inte hade åstadkommit en lika nära och tydlig samverkan utan 
SIMBA-team och att samverkan många gånger innan projektet tenderade att bli stolpigt och 
tidskrävande. Man beskriver hur det generellt är svårt att få tag på folk i olika verksamheter, 
men att SIMBA-modellen har underlättat tillgänglighet mellan verksamheter, framförallt 
primärvården som annars upplevts som väldigt svår att få kontakt med. Det uttrycks en oro 
för hur man ska kunna bibehålla en stående kontakt och dialog med primärvården när SIMBA-
projektet avvecklas.  

Deltagarna beskriver att representationen för skolan i teamet är och har varit en förmån samt 
att det samverkande uppdraget har öppnat många vägar och kontakter mellan 
personalgrupper som man kanske inte hade fått till stånd annars; att man har kommit nära 
såväl individer som professioner. Likaså uttrycker en deltagare att framförallt kommunika-
tionen mellan verksamheter har underlättats från att det tidigare kanske förekommit 
parallella insatser utan varandras vetskap. En deltagare lyfter att goda utfall i teamärenden 
har varit hjälpsamma att ta del av, utifrån ett lärandeperspektiv och det finns en positiv 
nyfikenhet kring hur andra arbetar inom teamet.  

Framförallt beskriver en deltagare, hur särskilt “kluriga” ärenden haft god nytta av just den 
samlade professionskompetensen som finns i SIMBA-team och att modellen där blir en styrka. 
Även möjligheten att konsultera BUP genom deras deltagande i teammöten har betydelse. 
Sådant som tidigare betraktats som så kallade “gråzonsärenden” i remisser till exempelvis BUP 
har lett till bättre utfall eftersom kvaliteten på BUP-remisser har höjts, detta troligtvis tack 
vara SIMBA-arbetet, menar flera av deltagarna.  
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Sammanfattning och diskussion av tolkning och analys 
Arbetet i team 
Under den aktuella uppföljningsperioden framkommer att SIMBA-teamen är aktiva i samtliga 
fyra av SIMBA-områdets kommuner. Man efterlever projektbeskrivningen med veckovisa 
möten i tre av fyra kommuner, samordning och planering av insatser sker i samtliga fyra team. 
Det råder hög närvaro och representation från samtliga verksamheter (skola, vård och social-
tjänst) under teammöten vid uppföljningstillfället.  

Mätningarna visar att uppföljning och konsultation utgör merparten av de ärenden som 
behandlas under teamträffar under den aktuella uppföljningsperioden. Tänkbara förklaringar 
kan eventuellt finnas i att: 1. Komplexa ärenden kräver kontinutitet och ständig dialog.  2. 
SIMBA-modellen tar tid för omgivningen att sätta sig in i. 3. Det finns en benägenhet från 
omgivande instanser och verksamheter att använda sig av SIMBA-teamet och modellen 
konsultativt snarare än operativt för stöd och vägledning i daglig tillämpning. 4. Det kan för 
vissa ärenden vara svårt att avgöra rätt vårdnivå.  

I SIMBA-team Ale noteras en andel avbokade och uteblivna besök. Att föräldrar och barn i Ale 
kommun skulle vara mer benägna att avboka eller utebli vid psykologbesök än i de övriga 
kommunerna förefaller dock inte som särskilt troligt. Det går inte att utläsa från sifforna om 
avbokningarna gäller olika patientärenden eller om ett och samma ärende återkommer vid 
registrering. Nämnas bör också att alla SIMBA-psykologer inte arbetar utifrån exakt samma 
tjänstefördelning vilket också påverkar möjligheten till hur många besök och behandlingar 
som kan initieras av en SIMBA-psykolog varje vecka. 

Under året har personalrotation skett på psykologsidan. En tidigare konstaterad sårbarhet för 
arbetet i SIMBA-team är svårigheten att rekrytera och behålla SIMBA-psykologer. Ännu 
kvarstår upplevelsen att teamarbetet avstannar eller fördröjs om psykologbemanningen inte 
upplevs stabil eller har kontinuitet vilket varit fallet i två av SIMBA-kommunerna under 2020. 
Även tjänstefaktorn har sett olika i de olika kommunerna samt varierat under olika perioder 
utifrån tillgången till psykolog. Tjänstefaktorn utgår i grunden från kommunens storlek men 
har ibland behövt anpassas utifrån just psykologtillgången. Två av fyra team har sin 
psykologtjänst fördelad på fler personer för att minska risken för sårbarhet vid exempelvis 
sjukfrånvaro, ledigheter eller andra samexisterande uppdrag. De SIMBA-team vars psykolog-
resurs är uppdelad på fler än en person tycks mindre sårbara och aktualiserar också fler nya 
ärenden än de team vars psykologresurs utgörs av en och samma person.  

Som vid förgående uppföljning dras slutsatsen att en stabil psykologbemanning är avgörande 
för hur samverkansmodellen ska kunna upprätthållas samt erbjuda en kontinuitet i arbetet 
med målgruppen vare sig teamet utgår från en operativt eller konsultativ ansats. Då 
legitimerade psykologer generellt varit svårrekryterade till SIMBA-teamen kan det finns ett 
värde i att diskutera om även andra behandlande professioner kan vara lämpliga att ingå i ett 
samverkansteam för vårdens räkning i framtida samverkansmodeller.  



20 

Remisser till BUP 
Av SIMBA-teamens remisser till BUP under den aktuella uppföljningsperioden är det endast 
en remiss som gått i retur. Slutsatsen som dras utifrån detta är att den samlade kompetensen 
och samarbetet i SIMBA-team troligen underlättar och bidrar till goda bedömningar och tillika 
remissunderlag till BUP. Dessa villkor kan tänkas ha en stor effekt på hur väl remisserna från 
SIMBA-teamen möter exempelvis remissriktlinjer och remisskriterier.  Även konsultations-
modellen som innebär att BUP vid bestämda tillfällen deltar i SIMBA-teamsträffar bidrar 
sannolikt till en underlättad dialog och en förstärkt samverkan mellan verksamheterna. 

Generellt finns det ett behov av att tydliggöra och kommunicera gränssnittsfrågor och 
ansvarsfördelning. Registreringen av inkomna och återsända BUP-remisser visar på att  
vårdcentralerna fortsatt står för den större delen av remisser som upprättas till BUP. Många 
parametrar behöver tas hänsyn till för att kommentera denna tendens. Sammantaget bedöms 
att ökad kunskap och kompetens kring ansvarsfördelning och riktlinjer vid arbetet med 
målgruppen behövs inom samtliga verksamheter. Vårdcentraler och skolor kan exemplevis 
behöva mer information och vägledning i vilka resurser och arbetssätt som finns att tillgå 
(exempelvis SIMBA-team) när man arbetar med barn och unga med psykisk ohälsa.  

Barn/unga och vårdnadshavares upplevelser 
Upplevelser av hjälp, nytta och samverkan  
Utifrån de svar som inkommit via enkäterna kan slutsatsen dras att upplevelserna av SIMBA-
teamet från barn/unga och vårdnadshavare är goda och tillfredsställande.  Det professionella 
bemötandet samtliga barn/unga och vårdnadshavare upplever från varje team bekräftas de 
senaste åren med entydiga resultat på att man alltid blir respektfullt behandlad och väl bemött 
när man kommer till sitt SIMBA-team.  Även upplevelserna av hjälp och nytta pekar på att 
samverkansmodellen uppfyller sitt uttalade syfte och att deltagarna upplever sig hjälpta av de 
insatser som erbjuds inom ramen för sina team.  

Betydelsen av samverkan framgår enligt mätningarna. Ett barn/ungdom befinner sig jämt och 
ständigt i flera parallella sammanhang och så snart det uppstår ett hjälpbehov blir det tydligt 
att det finns flera led av instanser som är delaktiga i ansvaret för barnets välmående och 
fungerande i skolan, socialt och utifrån ett vårdperspektiv. Att veta vem man kan och ska 
vända sig till är vanliga frågor för såväl den unge som för vårdnadshavare. Samordning och 
samverkan mellan barnet/den unges olika sammanhang kräver kommunikation och tydlighet 
kring var hjälpen/stödet finns.  

Väntetid 
Trots att väntetiden kan variera för när insatser påbörjas får barn/unga och vårdnadshavare 
hjälp av SIMBA-team inom en månad. Modellens målsättning är dock att etablera kontakt 
inom en vecka. Att denna målsättning inte alltid varit möjlig att efterleva kan enventuellt 
förstås av omständigheter som bemanning och söktryck men även respondentens eget 
önskemål om när de velat eller haft möjlightet att komma på psykologbesök. Tidigare 
uppföljning har exempelvis understrykit att tidsbokning ibland styrs av föräldrar eller 
barnet/den unges önskemål även om psykologen haft möjlighet att erbjuda tidigare tid. 
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Majoriteten av årets respondenter (77%) uttrycker trots allt att de fått komma inom en rimlig 
tid. Förutsatt att inkommande ärenden till SIMBA-team motsvarar den uttalade vårdnivån 
(lindrig psykisk ohälsa) alternativt har en förebyggande ansats kan man tänka sig att vissa av 
inkommande ärenden tolerar en väntetid som överstiger en vecka. När det gäller erbjudande 
av tid för besök är det viktigaste att vara lyhörd för barnet/den unges eller dess 
vårdnadshavares behov, vilket inte alltid är inom en vecka. 

Duration 
Kontakten med SIMBA-teamet kan pågå under olika lång tid, där de flesta barn/unga eller 
vårdnadshavare följs under minst tre månader eller mer. Kortare insatser förekommer också 
men variationen talar för att teamen hittar möjlighet att möta familjerna utifrån aktuella 
behov snarare än man träffas strikt utifrån bestämda antal gånger vilket får en betydelse för 
upplevelsen av följsamhet och tillgänglighet.  

Respondenter 
Enkäterna har under den senaste uppföljningen haft betydligt lägre antal respondenter 
jämfört med tidigare uppföljningar vilket givetvis påverkar vilka slutsatser som kan dras utifrån 
resultaten. Jämfört med 2019 års uppföljning har det skett en minskning av inkomna enkäter 
och svarsfrekvens på ca 63 %. Årets påtagligt lägre svarsfrekvens har delvis sin förklaring i den 
pågående pandemin som kan försvårat för behandlarna att distrubuera och följa upp 
enkäterna. Det har inte heller, till skillnad från förgående uppföljning, funnits möjlighet att 
besvara enkäten digitalt. Detta kan tänkas haft betydelse för tillgänglighet och tidsåtgång vid 
besvarande av enkäterna.  

Komplicerande faktorer 
En komplicerande faktor i de aktuella enkäterna är att respondenterna varit i olika skeden av 
behandlingen eller den pågående insatsen hos SIMBA-teamet varför svaren inte blir helt 
jämförbara. Det kan tänkas att det för vissa respondenter varit svårt att i tidigt skede avgöra 
eller utvärdera eventuellt effekt av behandlingen/stödet.  Även upplevelsen av utfall eller 
symtomförbättring kan skilja sig åt beroende på om man är barn/ungdom eller föräldrar vilket 
kan göra det svårt att veta vems förbättring det är man mäter. Då majoriteten av responden-
terna varit föräldrar/vårdnadshavare har upplevelsen av hjälp och nytta för barnet/den unges 
angetts utfrån deras bedömning och inte nödvändigtvis via barnet/den unge själv. 

Socialtjänstens och skolans upplevelser av SIMBA-modellen 
Utifrån de samtal som förts med SIMBA-teamens representanter från socialtjänst och skola 
kan konstateras att verksamheterna upplever en god och viktig möjlighet till samverkan och 
samarbete tack vare SIMBA-team-modellen. Kommunikation, tydlighet och kompetens-
utveckling är några av de saker som underlättas och möjliggörs genom arbetet i SIMBA-team 
och som bidrar till att arbetet med barn/unga och deras vårdnadshavare blir tryggare och 
effektivare för såväl skolans som socialtjänstens representanter, även i de reguljära bas-
uppdragen.  
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Projektbeskrivningen och samverkansmodellen efterlevs i samtliga av SIMBA-områdets 
kommuner. Men eftersom olika kommuner har olika förutsättningar att organisera sina verk-
samheter inom skola och socialtjänst (samt vården) förekommer vissa lokala variationer i de 
olika kommunerna för hur man använder och arbetar med sina SIMBA-team. Projekt-
beskrivningen och processflödet lämnar visst utrymme för flexibilitet och lokala lösningar 
inom teamen vilket bedöms som nödvändigt för att kunna arbeta effektivt och pragmatiskt 
mot det övergripande syftet och målgruppen. Lokala lösningar bedöms framför allt kretsa 
kring utökade eller uppgraderade arbetssätt av de befintliga; det kan handla om möjlighet att 
alternera konsultativ och operativ ansats, bjuda in externa parter till team för 
direktkonsultation eller vara flera professioner som samarbetar vid bedömningssamtal.  

SIMBA-modellen ger alltså möjlighet till ett strukturerat arbetssätt som blir verksamhets-
överskridande samtidigt som den kan anpassas och förankras i olika lokala förutsättningar 
utan att tappa ett systematiskt arbetssätt mot målgruppen och familjerna.  SIMBA-modellen 
förkortar avstånden mellan verksamheter och bidrar till tydlighet i de olika verksamheternas 
uppdrag och roller. Även utifrån praktiska och juridiska skäl underlättar en tydlig struktur och 
arbetsmodell för informationsutbyte mellan verksamheter då sådant som parallella insatser 
och samtyckesinhämtning annars kan vara svåra att organisera på ett effektivt sätt. Utan 
SIMBA-modellen är representanterna i teamen övertygade om att sådana processer hade 
försvårats. Såväl skola som socialtjänst inom samtliga team delar en oro för en tillbakagång i 
samarbete och samverkan när SIMBA-projektet avvecklas. 

Annat som värderas högt för samtliga teamrepresentanter är tillgången och möjligheten till 
kunskapsutbyte mellan professionerna, som i sin tur bidrar till ett lärande och kompetens-
utveckling då man ska handlägga och arbeta mot den gemensamma målgruppen.  

Adekvat stöd och kommunikation från chefer och verksamhetsledning är också väsentliga 
delar i att ge SIMBA-arbetet legitimitet och mandat för det arbetet som ska utföras inom 
teamet. Det är av särskild vikt att det råder en tydlighet i hur arbetet för representanterna i 
SIMBA-team ska disponeras i relation till de reguljära basuppdragen. Detta för att motverka 
upplevelser av etisk stress i annars redan pressade verksamheter som skola och socialtjänst 
kan innebära.  

Vid implementering av modeller och arbetssätt för samverkan är det utöver rollklargöring och 
ett tydligt uppdrag för utförarna, nödvändigt att även kontinuerligt arbeta med förankring hos 
de instanser som är tänkta att nyttja resurserna. En känd men lika viktig slutsats som dras 
utifrån uppföljningen är slutligen att samverkan och förankring av arbetssätt kräver 
kontinuitet och stabilitet. 

2021-01-29 
Emily Jacoby Kask  
Projektledare  
Mobil: 073 638 77 93  
ejkpsykolog@gmail.com 
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