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Ungefär vart tionde barn som
börjar skolan har behov av
särskilt stöd för att klara under-
visningen och vistelsen i skolan.
För att ge dessa barn goda möj-
ligheter krävs särskilda insatser
och en organisation, som samver-
kar på flera nivåer, för att skapa
en miljö i förskola och skola som
är anpassad till barnens behov. I
artikeln beskrivs en samverkans-
modell mellan landsting och
kommuner i Örebro län.

Att det finns barn som har svårt att kla-
ra anpassning till förskola och skola är ett
problem som under många år sysselsatt
pedagoger, psykologer och kuratorer
inom förskola och skola samt medicinsk
personal vid BVC, skolhälsovård och
specialistkliniker. Ny kunskap tillförs
ständigt inom pedagogik och medicin,
men kunskap om hur samverkan mellan
pedagogik och hälso- och sjukvård kan
utvecklas är bristfällig. Denna brist kan
förklaras av att utvecklingen inom för-
skola och skola främst skett kring peda-
gogiska åtgärdsprogram, medan hälso-
och sjukvård fokuserat intresset på för-
bättrad uppspårning och diagnostik.

Brist på samverkan
Alltför lite gemensamt arbete har

skett kring frågan om hur en fungeran-
de samverkan mellan barn, föräldrar,

förskola, skola, BVC och skolhälsovård
skall kunna organiseras för att skapa en
bra miljö i hem, förskola och skola för
barnet med behov av särskilt stöd.

Under hösten 1998 har flera artiklar
i Läkartidningen berört barn i behov av
särskilt stöd. Bondestam och Amcoff
har diskuterat bästa sättet att tidigt iden-
tifiera barn med problem i den motoris-
ka och/eller psykosociala utvecklingen
[1]. Kadesjö föreslår att ett större ansvar
läggs på skolhälsovården för undersök-
ning och identifikation av barn med ut-
vecklingsmotorisk påverkan [2]. Ryde-
lius och medförfattare diskuterar, i ett
referat från ett symposium arrangerat av
Medicinska forskningsrådets plane-
ringsgrupp för barn- och ungdomspsy-
kiatrisk och socialpediatrisk forskning,
dagens skolsituation för barn i behov av
särskilt stöd [3]. Där beskrivs att barn i
behov av särskilt stöd inte tas hand om
på optimalt sätt i skolan. Dessa artiklar
representerar på ett bra sätt den medi-
cinska sfärens synsätt och visar på be-
hovet av en god kompetens inom upp-
spårning och diagnostik. Samtidigt
lämnas den avgörande frågan obesva-

rad: Hur kan denna kunskap bäst kunna
användas av föräldrar och inom försko-
la och skola?

Inom Örebro läns barnhälsovård och
skolhälsovård har sedan många år ett ar-
bete pågått med att få medicinsk kun-
skap använd av föräldrar, förskola och
skola. Det är vår övertygelse att om den-
na kunskap ska kunna utnyttjas på rätt
sätt måste ansvaret ligga inom förskola
och skola.

Mot bakgrund av detta utvecklades i
början av 1990-talet en organisations-
modell i tre steg för samverkan runt
barn med särskilda behov (Figur 1). An-
svaret för arbetet i steg 1 och 2 ligger
hos respektive kommun. Landstingets
lokala resurser, till exempel BVC-barn-
läkare, sjuksköterskor och psykologer,
är samverkansresurser i steg 1 och 2. I
steg 3 tar landstingets specialister i sam-
verkan ett större ansvar, men fortsätter
att samverka med det lokala teamet.

Det övergripande målet var att ut-
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veckla arbetssätt och införa rutiner för
samverkan mellan olika samhällsorgan
för att bättre kunna tillvarata familjens
resurser i ett arbete som utgår från bar-
nets behov och möjligheter. Härigenom
kan dessa barn ges bättre möjligheter att
utvecklas till vuxna med förbättrad livs-
kvalitet och bevarad självkänsla. En
grundidé var att på lokal nivå samordna
de fyra olika yrkeskompetenser som bör
finnas runt barnen, nämligen den peda-
gogiska, psykologiska, sociala och me-
dicinska kompetensen. Vi arbetade med
att tydliggöra behovet av och stärka
dessa kompetensers möjlighet till sam-
arbete i lokala stödteam i länets alla
kommuner och kommundelar.

Projekt Dockan
Under åren 1994–97 kunde arbetet i

projektform finansieras av Socialstyrel-
sen, genom stimulansbidrag för habili-
tering och rehabilitering, och av Örebro
läns landsting. Projektet gick under
namnet Dockan – ett organisationspro-
jekt för arbetet med barn i behov av
särskilt stöd. I Dockan arbetade spe-
cialpedagog, socionom, psykolog och
barnneurolog.

Organisationsmodellen, som vida-
reutvecklades under projektets gång,
utgörs av de tre nivåer som beskrivs i Fi-
gur 1. Den viktigaste nivån är den förs-
ta, det vill säga den lokala nivå där ar-
betet för barn i behov av särskilt stöd
initieras och där huvuddelen av arbetet
kan utföras. Arbetet ska göras nära bar-
net, i dess vanliga miljö, med föräldrar,
barnomsorg, barnhälsovård, skolhäl-
sovård, arbetslag i skola, och vid behov
tillsammans med socialtjänsten. Om
man inte lyckas lösa barnets problem
där ska det lokala stödteamet i kommu-
nen, bestående av de fyra kompetenser-
na, kopplas in för att gemensamt disku-
tera och söka en lösning på barnets pro-
blem tillsammans med föräldrarna. De
lokala stödteamen verkar lokalt men har
möjlighet att gå vidare via remiss till
landstingets specialistverksamheter för
barn och ungdomar. Om stödteamet är
osäkert på hur man bör gå vidare eller
vart barnet bör remitteras kan lands-
tingets så kallade Bollplank konsulte-
ras. Bollplanket ger direkta råd tillbaka
till det lokala stödteamet, med förslag
till ytterligare utredningar eller åtgär-
der. I Bollplanket finns erfarna repre-
sentanter från barn- och ungdomsklini-
ken, barn- och ungdomspsykiatriska
kliniken (inklusive neuropsykiatriskt
team), barn- och ungdomshabilite-
ringen samt röst- och talvårdsenheten.

Denna organisation har byggts upp
för att arbetet ska kunna ske på kom-
mun-/kommundelsnivå, även med
mycket svåra ärenden, samtidigt som de
fyra kompetenserna kan stötta och
vidareutbilda varandra. En tidig be-

dömning från projektets sida var att inte
föreslå en central utredningsgrupp på
länsnivå, utan att i stället styra arbetet
mot det lokala arbetet i barnets närmil-
jö med hjälp av det lokala stödteamet.
Landstingets specialistverksamheter
kommer in först efter att en grundutred-
ning har gjorts av det lokala stödteamet
och eventuell konsultering hos Boll-
planket har genomförts.

Föräldramedverkan är nödvändig
och självklar, men i vissa fall mycket
svår att få till stånd. Vår erfarenhet är att
någon lärare inom förskola och skola,
eller ibland även inom någon annan av
de fyra kompetenserna, alltför ofta och
alltför länge arbetar ensam i svåra situ-
ationer. Därigenom skapas lätt en situa-
tion med ökad föräldrafrustration som
kan låsa samarbetet mellan familj och
personal. Genom att tidigt koppla in det
lokala stödteamet, där fyra kompeten-
ser möts i samverkan, kan risken för ut-
brändhet minskas. De lokala stödtea-
men kan också bereda föräldrarna möj-
lighet till kontakt med andra föräldrar
med barn i liknande situation.

Barncentrum bildas
Med ovanstående organisation har

flera mål uppnåtts: 
• lokala stödteam finns eller är under

uppbyggnad i alla kommuner och kom-
mundelar i länet;

• stödteamen är förankrade genom
politiska beslut;

• genom samordning av landstingets
och kommunernas resurser får persona-
len på det lokala planet genom stödtea-
men fortbildning och bättre möjligheter
i det svåra arbetet med barn i behov av
särskilt stöd och deras familjer.

Från och med den 1 april 1999 eta-
bleras »Barncentrum i Örebro läns
landsting», där enheter som arbetar med
barn och ungdomars hälsa och utveck-
ling ska samverka tydligare än tidigare.
Inom denna centrumbildning kommer
frågor kring barn i behov av särskilt
stöd att drivas, och på så sätt garanteras
en fortsättning av projektet.
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