
 

Personlig koordinator  

- För att underlätta livet för familjer som har barn 

med flerfunktionsnedsättning 

 
 För att underlätta livet för 

familjer  som har barn med 

flerfunktionsnedsättning 



Pilotprojekt  2012-2014 

• 2012 Kartläggning, planering 

 

• 2013-14 Samarbete med ca15 familjer.   

Föräldramedverkan. Projektverktyg 

   

• 2014  Arbetsmodell - handbok 

     Uppföljning/utvärdering. 

     Slutrapport 



Samverkan - samordning 

 Samverkansproblem 

 

 Föräldrars samordningsansvar 

 

 Förmodligen lönsamt med koordinator? 

 

 RRV: Starta försöksverksamhet med 

samordnare. 

 



 Familjen – vår målgrupp 

• Inte valt omsorgsvärlden 

 

• Svag situation på arbetsmarknaden 

 

• Stress – sjukskrivning från jobbet. 

 

• Olika förutsättningar - unika 



Ett helt vanligt dygn? 
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Louises Dagbok 

Måltider  6% 

Sömn  22% 

Egenomsorg  5% 

Adderad Tid 

Louise 

Hushåll  2% 

Förvärvsarbete  7% 

Bilkörning  8% 

Administrera barn  6% 

Ge barn mat  7% 

Hjälpa barn  12% 

Möten  24% 



 Administrativt föräldraansvar 

Konsekvenser för: 

• föräldrarnas hälsa 

• för barnet/nen 

• För möjligheter i arbetslivet 

• för kvinnor och män 

• för privatekonomin 

• för samhällsekonomin   

 

 



SVT Aktuellt sommaren 2013 



Samverka    Samordna 



Arbetsprocess 

 Familjerna får kontakt med oss. 

 Vi gör tillsammans en kartläggning. 

 Utifrån kartläggningen kommer vi överens 

om var koordinatorn kan avlasta. 

 Samtycke skickas till berörda personer. 



Huvudsakliga uppdrag  

 Hjälpa till att söka det stöd som samhället har att erbjuda 

 Boka möten och förbereda berörda personer 

 Vara medhörande på möten och skriva minnesanteckningar  

 Hjälpa till att samordna besöken  

 Praktisk planering inför skolstart, förmedla kontakter, bistå 

med information 

 Informationsservice 

 Medicinbeställningar 

 Fonder, ta fram aktuella och hjälpa att söka 

 



 Ekonomi 

 Språk 

 Bostad 

 IT/telefoni   

 

 Har alla familjer förutsättningar att ta 

del av samhällets resurser?  

 

 

 

 

 

Hur ser förutsättningarna ut? 



Klä och skräddarsy en koordinator  

s roll under projektåren 



 

 

Personlig koordinator 

 

 
 

 Utgår från familjens behov och önskemål 

 Är en kontinuerlig länk till samhällets stöd 

 Är fristående från myndigheter 

 Har tystnadsplikt 

 Ersätter inte någon annan yrkesgrupp 



Huvudområden - stöd 

• Ge information och råd – ligga steget före. 

• Samordna aktörer som familjen på olika sätt 

är beroende av -”spindeln i nätet”.  

• Bistå och ge stöd till föräldrarna när de så 

önskar. 

 

 



Projektverktyg 



Familjer och verksamheter 

Ekonomi 

Nätverk 

Kompetens 

Antaganden om 

hur stödsystemet 

fungerar 

Helhetssyn 

Upptäcka ”hål” 

 

 

Tolka 

Översätta  

Ekonomi 

Adm.(IT) system 

Professionell 

kompetens 

Avgränsning av 

uppdrag 

Antaganden om 

brukarkompetens 

Verksamheter Familjer 

Koordinator 



Utveckling under projektet 

 Tidig kontakt 

 Lång tidsperiod       varierande 

 En koordinator/familj      delat uppdrag 

 Stöd i transitionsprocessen       ? 

 Stöd - grundläggande förutsättningar 

 



Slutsatser 

 Stöd att hitta kartan över barnets 

komplexa nätverk, tolka den och 

förstå nätverkets kommunikation. 

 Dela samordningsansvaret under 

längre eller kortare perioder.   

 Ett fristående specialiserat 

anhörigstöd.  

 

 


