
 

 

Annica Lindberg är 43 år och bor på en liten ort i Värmland. Hon har idag ett tydligt 

mål i sitt liv – att agera, leva och bli bemött som en vuxen kvinna. Allt hon behöver i 

form av stöd och vård från olika myndigheter finns samlat i en Samordnad individuell 

plan, SIP. 

 – Det är jag själv som leder de resursmöten som handlar om mig, säger hon. Att få 

vara så delaktig i min egen vård bygger min självrespekt. 

 

 

 

Nyckelpersonen bland de resurser som 

idag finns nära Annica är hennes 

kurator/terapeut Marina Pettersson på 

psykiatrins öppenvårdsmottagning. En 

gång i veckan i fyra år har de träffats för 

samtal. Annicas hälsa och behov av stöd, 

har hela tiden fått styra vad de tillsammans 

jobbat med. 

 För några år sedan infördes en ny 

strukturerad metodik inom psykiatrin i 

Värmland. Marina plockar ner en orange 

pärm från bokhyllan i mottagningsrummet. 

Integrerad Psykiatri är rubriken på 

framsidan. I samma bokhylla står Annicas 

personliga pärm. 

 – Här samlar jag material som jag 

har jobbat med tillsammans med Marina, 

berättar hon. Det var längesen jag tittade i 

den nu, men kolla här – det syns 

jättetydligt att jag har blivit bättre på vissa 

saker. Eller att jag mår bättre. 

 På ett blad har hon ringat in saker 

som hon oroar sig för eller tycker är 

speciellt besvärliga. Det är många ringar. 

En tid senare har hon gjort samma övning 

igen. Ringarna är betydligt färre. 

 Annica har en lång relation med 

olika vårdgivare och andra myndigheter, 

sedan 18-årsåldern. 

 – Jag har inte något liv att falla 

tillbaka på, om jag inte är patient – vem är 

jag då? Det är lite läskigt att tänka så. Jag 

har till exempel aldrig tidigare bott för mig 

själv. Så i min plan är det främsta målet att 

till slut klara av att leva som en vuxen 

kvinna. Jag vill bli självständig och jag vill 

kunna sköta om mig själv. 

 – Det finns ju många delmål också, 

som handlar om min ekonomi, mitt 

boende, relationen med min dotter, 

trygghetskänslor och att bli rak och tydlig 

när jag uttrycker vad jag tycker. Marina 

behöver ibland hjälpa mig att prioritera 

vilket delmål som jag måste jobba extra 

hårt med. 

Hon liknar själv sin individuella plan 

vid en arbetsbeskrivning. Var tredje månad 

kan alla berörda resurspersoner som finns 

kring Annica samlas för ett möte. 

Tillsammans med Marina gör hon en 

dagordning, vilka frågor som behöver 

diskuteras och hur lång tid varje punkt ska 

få av de totalt 60 minuter som avsätts. 

– Sedan bjuder jag in de personer 

som behövs. Jag har en lång lista på de 

som jag tycker är viktiga för mig, men det 

är inte alla som jag vill ha med varje gång, 

bara de som har med de aktuella frågorna 

att göra. 



 

 

Alla patienter inom psykiatrin ska 

erbjudas en Samordnad individuell plan, 

SIP. För Annica har möjligheten att få vara 

så delaktig i sin egen vård blivit en 

självklarhet. Hon kan bara se fördelar. 

 

 

 

 

 

 

 

– Jag bygger upp respekten för mig 

själv, det är viktigt. Nu vågar jag prata för 

mig själv och tycka saker. Om jag inte 

hade fått vara med och bestämma skulle 

jag tro att det är något fel på mig. Då 

känner jag mig missförstådd. 

 Annica är på god väg mot sitt mål, 

men vägen kan periodvis vara krokig. 

Några steg framåt följs av ett par tillbaka  

 

eller åt sidan. Just nu jobbar hon hårt med 

sina morgonrutiner. Tre dagar i veckan går 

hon i skolan. 

Just nu är hon och Marina överens  

om att försöka ses lite mer sällan. Vecko-

besöken på vårdcentralen ska glesas ut och 

de tidigare kvartalsvisa resursmötena 

hållas en gång i halvåret. 

 – Det här är ett arbete jag gör. Det 

behövs ett jävla-anamma för att lyckas. Det 

är tufft men jag är övertygad om att jag når 

mitt mål. 

 

     

 

 

                                          Katarina Averås 

 

 

 

 

 

 

 

 


