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Tillit och trygghet i samverkan
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N Y H E T S B R E V

Under uppdragsutbildningen 
”Rehabilitering i samverkan” som 
NTG – Nya vägar till arbetsmark-
naden och kvalitetssäkring av 
samverkan har tagit fram, åter-
finns två grundläggande begrepp, 
tillit och trygghet. 

– Dessa begrepp har genomsyrat hela 
kursen. Eftersom all samverkan inne-
bär att man tänjer på gränser vilket 
gör att det är lätt att känna sig otrygg 
är det viktigt att skapa dessa förut-
sättningar för att få ett lyckat resultat, 
menar Berth Danermark, professor vid 
Örebro Universitet. 

Idéer och visioner som nu når mål

Idébärare till utbildningen, projektet 
NTG – Nya vägar till arbetsmarkna-
den och kvalitetssäkring av samver-
kan, har i ett nära samarbete med 
Mittuniversitetet och Örebro universi-
tet utformat utbildningen som bygger 
på två grundläggande principer lära 
av varandra, bland annat genom stu-
diebesök, diskussioner och teoretiska 
studier. 

Dessa två grundpelare ska leda till 
nya erfarenheter och utmynna i indi-
viduella utvecklingsplaner till respek-
tive projekt som ingår i NTG. Tanken 
är att utvecklingsplanerna som arbe-
tats fram ska vara lite mer avancerade 
än de deltagarna jobbat med tidigare. 
I utbildningen får deltagarna ta del 
av flera olika redskap och, där bereds 

utrymme att reflektera över vad det 
innebär att komma från olika regel-
verk och sammanhang. Här lär man 
sig att tillit och respekt är två grund-
läggande faktorer som måste skapas 
för att samverkan ska lyckas.

– Visionen med utbildningen var 
att studenterna efter utbildningen 
ska kunna planera framtida samver-
kansarbeten och kunna tillämpa dem 
i den dagliga verksamheten, både 
teoretiskt, erfarenhetsmässigt och 
praktiskt.

– All samverkan innebär att man 
tänjer gränser, vilket gör att det är lätt 
att känna sig otrygg. Men har man 
förståelse för de andra parternas po-
litiska och administrativa verklighet, 
är det lättare att ta rätt beslut och nå 
bättre resultat. 

– Jag tycker att utbildningen ska 
genomföras igen, och gärna en 
fördjupningskurs. En annan tänkbar 
målgrupp är ledningsnivån, både 
politiker och chefstjänstemän. Där 
bör fokus ligga på ledningsfrågor, 
eftersom all samverkan förutsätter en 
förståelse från ledningen, säger Berth 
Danermark.

Berth Danermark, 
professor i sociologi 
vid Örebro universitet, 
i intervju om sin syn på 
uppdragsutbildningen 
”Rehabilitering i sam-
verkan”. 
Tina Stjernberg ställde 
frågorna.



Vad har utbildningen gett?

– De tankar som vuxit fram under alla år som jag 
har forskat, har stärkts och förfinats under utbild-
ningen. Jag har fått en lång rad nya och bra exem-
pel. Jag tror att många av de företeelser som studen-
terna kommit i kontakt med inte är nyheter, utan 
händelser de redan reflekterat över. Utbildningen 
har dock gett dem redskapen att strukturera de egna 
erfarenheterna som lett till nya reflektioner. Men 
kunskapsmässigt känner jag, att mycket av det jag 
sagt bekräftar studenternas erfarenheter, vilket gör 
att de kan peka på centrala inslag som till exempel 
att förutse grundläggande frågor och förbereda del-
tagarna i den egna samverkansgruppen.

– Avslutningsvis vill jag säga, att jag tycker kursen 
har fallit väl ut, och jag är nöjd med utbildningen, 
avslutar Berth Danermark.

Viktigt när man startar en samverkan:

Lära känna varandra

Vilka olika villkor som deltagarnas 
  profession står inför (lagar, ekonomi etc.)

Skapa mötesplatser.
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•

•

GRUNDLÄGGANDE FAKTA

Fortsättning följer...
Som ett resultat av den lyckade utbild-
ningen som Mittuniversitetet utfört på 
uppdrag av NTG-projektet, kommer 
man där att genomföra en fristående 
kurs med motsvarande innehåll som 
startar hösten 2008.

Utbildningen (Rehabiliteringsvetenskap GR 
(A), Rehabilitering i samverkan, 15 p) kom-
mer att ge grundläggande kunskap om reha-
biliterings- och samverkansprocessens olika 
faser, dimensioner och arbetsmodeller inom 
området rehabilitering åter till arbete.

Kursen vänder sig i första hand till verksamma 
inom samordningsförbunden,handläggare 
inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
socialtjänsten och rehabiliteringspersonal 
inom hälso- och sjukvården.

Kontaktperson 
Yvonne Åhrberg, Mittuniversitetet 
060-14 85 17 • yvonne.ahrberg@miun.se

Tid & plats: 10 december, Conventum i Örebro 

Sverige vs Norge i tankeväckande debatt 
Reflektera över likheter och olikheter i de olika väl-
färdssystemen. Vad kan vi lära av varandra? 

Låt dig inspireras av debattörerna Johan Jonsson, folk-
hälsochef, Västra Götalandsregionen, och Erik Stene, 
projektledare för NAV-etableringen i Nord-Trøndelag. 

Unik utbildning i samverkan
Ta del av erfarenheter från NTG-projektets utbildning 
Rehabilitering i samverkan, som genomförts vid Mitt- 
universitetet i samarbete med Örebro Universitet.

Detaljerat program och anmälan på vår webbplats 
  www.ntg-arbetsmarknad.se 

Kontaktperson 
 Kristine Jonsson, projektansvarig, 
 070-190 12 41• kristine.jonsson@sundsvall.se

•

•



Aktuellt i NTG-projektet

”Jag är ju inte bara en ond rygg”
En inspirationsbok om samverkan i  

arbetslivsinriktad rehabilitering 

”Jag är ju inte bara en ond rygg” 
är resultatet av samverkan kring 
samverkan i NTG-projektet. 
Boken förmedlar våra tankar 
kring samverkan inom områ-
det arbetslivsinriktad reha-
bilitering. Innehållet har en 
populärvetenskaplig form 
för att både informera 
och inspirera. 

Vår förhoppning är 
att boken ska vara en 
utgångspunkt för vidare 
diskussioner och i bästa 

fall en källa till inspiration i den svåra 
konsten att samverka.

Nya vägar till arbetsmarknaden
– kvalitetssäkring av samverkan

Boken, en aktuell 
forskningsrapport, 
vänder sig till alla 
som är intresserade 
av samverkan, och 
särskilt till dem som 
i sitt arbete ansvarar 
för och leder samver-
kan och dem som på 
handläggarnivå på 
olika sätt blir invol-
verade i samverkans-
processer.

Författare är 

Berth Danermark, professor vid Institutet för han- 
 dikappvetenskap vid Örebro universitet,  som  i  
 ett flertal böcker har behandlat samverkan

Per Germundsson, doktorand vid samma institut 
  som forskar om samverkan i arbetslivsinriktad  
 rehabilitering.

•

•

Två aktuella böcker om rehabilitering och samverkan kommer  
att lanseras på Inspirationsdagen i Örebro den 10 december.

Kontakta Kristine Jonsson, projektansvarig, för mer information: 
kristine.jonsson@sundsvall.se


