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Samverkan
• Samverka så mycket som möjligt med andra kring personen du ska vägleda, både för 

att inhämta information kring vägledningen, koordinera med andra åtgärder och för 
långsiktig planering. Försäkra dig om det är ok för personen med NPF att prata med 
andra som ha en viktig roll eller som kan ge viktig information. 

• Lyft frågan om samverkan tydligt och ta reda på vilka andra som kan var viktiga för den 
vägledde att ha med i vägledningssituationen, för att för att få rätt stöd i planeringen 
och för att koordinera med eventuella andra åtgärder och nå en långsiktigt hållbar pla-
nering.

• När det gäller samverkan är det viktigt att inhämta ett samtycke och eventuellt kan ett 
skriftligt samtycke behövas. 

• Samverkan hjälper dig att både att inhämta viktig information för den vägledande si-
tuationen och att få kunskap om vad andra gör, tänker och kan erbjuda vid NPF. Det 
kan handla om lärare, rektor, socialtjänst, vården, arbetsförmedlingen, intresseorgani-
sationer och föräldrar. 

• Var noggrann med att inhämta omfattande information om personen från olika rele-
vanta källor (personer, bedömningar) och både aktuell information och biografisk in-
formation om utbildning, intressen, preferenser, aktiviteter, vad hen gillar och inte och 
när hen visar sin bästa sida och prestation. Vad fungerar bra i vilka lägen, vad mindre 
bra? Finns det kritiska händelser och erfarenheter som kan vara viktigt för planering-
en? 

• Tänk på att föräldrar och andra nära anhöriga har ofta ett intresse av att personen lyck-
as och mycket kunskap om personen som kan ge en ökad förståelse för vilken nivå väg-
ledningen skall ges på. Informera och uppdatera de anhöriga och låt dem vara delaktiga 
i beslut som berör dem – skapa allians. Var också beredd på att de inte nödvändigtvis 
delar din åsikt. 

• Genom samverkan med till exempel föräldrar kan man skapa livserfarenheter genom 
att motivera föräldrar att ge mer ansvar till personen hemma och på fritiden, och att 
hjälpa till att skaffa sommarjobb, volontärsjobb och praktikjobb. 

• Stöd i övergångsperioder, till exempel mellan högstadiet och gymnasium, vid byte mel-
lan skolor, men framförallt vid övergången från utbildning till arbetslivet är extra käns-
liga vid NPF och måste därför planeras och samordnas. En god samverkan och samord-
ning avlastar den vägledde och dess anhöriga i de här situationerna.

• Samverkan med praktikplatser och arbetsplatser där man kan informera arbetsplatsen 
hur de kan hjälpa till genom att anpassa sig till personens behov ger personen ett bra 
stöd i sin nya situation och bidrar till att det blir läro- och framgångsrikt så att perso-
nen med NPF lär sig mer om sig själv, få en realis-
tisk bild av sig själv och skapar kontakter. 

• Skapa samverkan kring personen med lärare, rek-
tor, föräldrar, socialtjänst, vården, arbetsförmed-
lingen, intresseorganisationer etcetera. Säkerställ 
att ni drar åt samma håll och har samsyn. Du måste 
veta vad andra gör, tänker, erbjuder och kan er-
bjuda vid NPF. Ta ansvar i samordningen, avlasta 
personen och anhöriga. 


