
Välkomna.	  	  
Vi	  ska	  sprida	  kunskap	  om	  en	  lag	  som	  kom	  den	  första	  januari	  2010.	  	  
Det	  handlar	  om	  a<	  samordna	  insatser.	  
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Välkomna.	  	  
Vi	  ska	  sprida	  kunskap	  om	  en	  lag	  som	  kom	  den	  första	  januari	  2010.	  	  
Det	  handlar	  om	  a<	  samordna	  insatser.	  
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Det	  är	  många	  som	  granskar	  och	  styr	  vad	  vi	  gör	  i	  socialtjänst	  och	  
sjukvård.	  
	  
Regeringen	  föreslår	  i	  den	  kommande	  paAentlagen	  a<	  från	  2015	  ska	  
delakAghet	  och	  inflytande	  som	  paAent	  stärkas.	  	  
	  
Brukarorganisa.oner	  påtalar	  både	  bristen	  på	  samordning	  	  och	  
paAentmakt	  i	  vård	  och	  omsorgssammanhang.	  	  	  
	  
Hälso-‐	  och	  sjukvårdslagen	  och	  Socialtjänstlagen	  inleds	  med	  a<	  basen	  är	  
respekten	  för	  personen	  självbestämmande	  och	  autonomi.	  	  
	  
Socialstyrelsen	  skriver	  i	  flera	  naAonella	  riktlinjer	  a<	  vi	  ska	  jobba	  med	  
delat	  beslutsfa<ande	  och	  högre	  grad	  av	  brukardelakAghet.	  	  
	  
Här	  är	  e<	  axplock	  av	  aktuella	  dokument.	  
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LandsAng	  och	  kommun	  måste	  avtala	  om	  samarbetet	  för	  personer	  med	  
psykisk	  funkAonsnedsä<ning	  och	  även	  för	  personer	  med	  missbruk	  och	  
beroende.	  	  
De<a	  står	  likalydande	  i	  de	  lagar	  som	  reglerar	  sjukvården	  och	  den	  som	  
reglerar	  socialtjänsten.	  
	  
Som	  du	  ser	  ska	  brukarna	  ha	  inflytande	  även	  på	  denna	  nivå.	  	  
	  
För	  a<	  ge	  bra	  insatser	  måste	  vi	  samarbeta	  mera.	  	  
På	  många	  ställen	  i	  landet	  är	  samarbetsavtalen	  för	  personer	  med	  psykisk	  
funkAonsnedsä<ning	  uppdelade,	  så	  a<	  det	  finns	  e<	  för	  barn	  och	  unga	  
och	  e<	  för	  vuxna.	  
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En	  bild	  från	  e<	  organisaAonsperspekAv.	  
	  
VikAga	  verksamheterna	  för	  medborgarna	  är	  byggda	  var	  och	  en	  var	  för	  
sig.	  De	  regleras	  uAfrån	  olika	  lagar,	  med	  olika	  syPen	  och	  med	  olika	  
huvudmän.	  	  
Utgångspunkten	  när	  dessa	  skapades	  var	  inte	  a<	  i	  första	  hand	  göra	  det	  
enkelt	  eller	  överblickbart	  för	  de	  med	  behov	  av	  vård	  och	  stöd.	  	  
	  
Dessa	  stuprör	  kommunicerar	  inte	  med	  varandra.	  Inom	  respekAve	  
stuprör	  och	  verksamhet	  finns	  det	  rör	  som	  kanske	  inte	  heller	  har	  kontakt	  
med	  varandra.	  	  
	  
Som	  om	  de<a	  inte	  var	  nog	  så	  finns	  inom	  varje	  sugrör	  än	  mindre	  enheter	  
som	  särskiljer	  y<erligare.	  I	  sjukvården	  med	  sina	  många	  specialiteter	  kan	  
det	  vara	  svårt	  a<	  ha	  överblick	  vem	  som	  ansvarar	  för	  vad.	  	  
	  
Om	  Eva	  i	  nästa	  bild	  skall	  få	  bra	  och	  effekAv	  hjälp	  så	  krävs	  alltså	  det	  en	  	  
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Från	  Evas	  håll	  kan	  verkligheten	  beskrivas	  så	  här.	  Som	  ni	  ser	  har	  Eva	  
komplex	  	  och	  allvarlig	  psykisk	  problemaAk.	  	  
Eva	  är	  en	  verklig	  person	  hon	  är	  inte	  påhi<ad.	  	  
	  
Inom	  hennes	  nätverk	  var	  det	  bara	  en	  arbetsförmedlare	  som	  hade	  pratat	  
med	  en	  arbetsterapeut	  på	  habiliteringen	  	  
–	  samt	  en	  sköterska	  som	  ringt	  från	  avdelningen	  All	  kommunens	  
sjuksköterska	  för	  medicinprat	  i	  samband	  med	  en	  utskrivning.	  	  
Men	  det	  fanns	  många	  som	  var	  engagerade	  och	  nära	  nog	  alla	  hade	  var	  
och	  en	  sin	  bild	  av	  Eva	  och	  tankar	  om	  vad	  man	  skulle	  kunna	  uppnå.	  	  
	  
Även	  för	  personer	  med	  färre	  kontakter	  är	  det	  vara	  vikAgt	  a<	  samordna	  
sig.	  

6	  



SIPs	  myndighetshistoria	  kan	  läsas	  här	  i	  kort	  form	  	  
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När	  ska	  man	  samarbeta	  och	  samplanera	  då?	  Här	  kommer	  några	  
exempel	  på	  Allfällen	  man	  ska	  tänka	  SIP.	  	  
	  
För	  a<	  kunna	  ger	  insats	  på	  rä<	  nivå	  och	  med	  e<	  mål	  som	  varken	  är	  för	  
högt	  eller	  lågt,	  behöver	  man	  ibland	  veta	  mycket.	  	  
VardagsobservaAoner	  från	  t	  ex	  e<	  boendestöd	  kan	  vara	  något	  som	  
komple<erar	  en	  funkAonsnivåbeskrivning	  om	  brukaren	  har	  svårt	  a<	  
beskriva	  själv.	  	  
Effekter	  och	  bieffekter	  av	  medicinering	  beskrivs	  oPa	  bäst	  av	  brukaren	  
själv	  med	  stöd	  av	  personer	  i	  omgivningen.	  	  
Å	  andra	  sidan	  kan	  t	  ex	  psykiatrin,	  eller	  primärvården	  veta	  saker	  som	  är	  
vikAga	  för	  a<	  socialtjänsAnsatser	  ska	  kunna	  u]ormas	  på	  bästa	  sä<.	  
	  
Ordningsföljden	  på	  insatser	  kan	  vara	  avgörande!	  	  
En	  basal	  trygghet	  en	  förutsä<ning	  för	  a<	  en	  insats	  ska	  kunna	  få	  	  god	  
effekt	  vare	  sig	  det	  gäller	  läkemedelsbehandling,	  psykoterapi	  eller	  annat.	  
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I	  psykiatrin	  har	  man	  en	  planerad	  insats	  som	  syPar	  All	  a<	  stärka	  
brukarens	  egna	  förmågor.	  	  
Då	  kan	  de<a	  vara	  vikAgt	  a<	  inte	  boendestöden	  gör	  saker	  åt	  brukaren.	  Ni	  
kan	  säkert	  hi<a	  egna	  exempel	  när	  ni	  får	  fundera	  lite.	  
	  
Det	  finns	  en	  risk	  för	  a<	  två	  aktörer	  parallellt	  ger	  samma	  insats	  	  
–	  alternaAvt	  a<	  en	  aktörer	  tror	  a<	  den	  andra	  gör	  något	  den	  inte	  gör	  
men	  a<	  behov	  finns.	  	  
	  
En	  annan	  brukare	  kanske	  behöver	  en	  hälsoundersökning	  eller	  en	  
kontakt	  med	  arbetsförmedlingen	  	  
och	  så	  vill	  vare	  sig	  psykologen	  eller	  boendestödet	  hjälpa	  brukaren	  All	  en	  
kontakt	  med	  primärvården	  eller	  AF.	  
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För	  några	  med	  många	  olika	  behov	  och	  kontakter	  på	  många	  enheter	  kan	  
det	  vara	  svårt	  a<	  få	  överblick.	  	  
A<	  få	  All	  det	  då	  och	  kunna	  koordinera	  med	  resor	  All	  och	  från	  olika	  
ställen	  kan	  det	  vara	  mycket	  jobb.	  
	  
Målet	  är	  a<	  man	  ska	  få	  det	  man	  har	  behov	  av	  och	  rä<	  All	  	  
–	  och	  a<	  brukaren	  ska	  få	  si<	  inflytande	  säkerställt.	  	  	  
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Samordning	  är	  som	  sagt	  inte	  e<	  alldeles	  ny<	  ord	  och	  inte	  heller	  planer.	  	  	  
	  
SIP-‐lagen	  kom	  2010	  och	  är	  ändå	  för	  många	  ganska	  okänt	  och	  oprövat.	  	  
Individuell	  plan	  enligt	  SoL	  och	  HSL	  är	  en	  godkänd	  synonym	  för	  SIP	  
	  
Cirkelns	  namngivna	  planer	  är	  anAngen	  för	  specifika	  verksamheter	  eller	  
för	  specifika	  Allfällen.	  	  
SIP	  täcker	  in	  alla	  dessa	  Allfällen	  	  
	  
Det	  har	  skickats	  en	  önskan	  från	  SKL	  All	  Socialstyrelsen	  om	  en	  översyn	  av	  
de	  planer	  som	  olika	  förfa<ningar	  kräver.	  	  
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Komple<era	  era	  andra	  planer,	  	  
exempelvis	  genomförandeplan	  enligt	  	  SoL	  o	  LSS,	  §	  10plan	  eller	  t	  ex	  
vårdplan	  vid	  tvång	  i	  öppenvård,	  	  
så	  a<	  den	  plan	  ni	  har	  utvecklas	  All	  en	  SIP.	  
	  
Begränsade	  Allägg	  i	  form	  av	  formalia	  och	  	  förändring	  av	  process	  krävs	  
oPa	  
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Lagen	  gäller	  alla	  där	  man	  behöver	  samordna	  sig	  för	  a<	  nå	  de	  mål	  man	  
har	  för	  sin	  verksamhet.	  	  
Det	  finns	  ingen	  lag	  mot	  samordning	  
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Lagen	  skriver	  a<,	  när	  en	  person	  behöver	  stöd	  från	  flera	  verksamheter	  
och	  det	  finns	  e<	  behov	  av	  samordning	  så	  gör	  man	  en	  SIP.	  	  
Det	  kan	  vara	  pågående	  insatser	  men	  det	  kan	  också	  vara	  e<	  behov	  av	  en	  
insats	  
	  
SIP	  ger	  inte	  företräde	  All	  vård	  eller	  All	  psykosociala	  insatser,	  kön	  All	  
särskilt	  boende.	  Men	  man	  ska	  kalla	  annan	  verksamhet	  och	  man	  ska	  
komma	  på	  sådan	  kallelse.	  	  
Finns	  inte	  en	  pågående	  kontakt	  så	  kan	  man	  vara	  med	  som	  konsult	  eller	  
så	  träffar	  man	  brukaren	  innan	  SIPmötet	  så	  a<	  man	  kan	  informera,	  
bedöma	  och	  prioritera	  
	  
”Utan	  dröjsmål”	  betyder	  a<	  lagen	  säger	  a<	  man	  påbörjar	  samordningen	  
inom	  några	  dagar,	  inte	  a<	  planen	  skall	  vara	  klar.	  SIP-‐arbetet	  är	  inte	  en	  i	  
hast	  ifyllt	  formulär	  utan	  en	  process	  
	  
Den	  enskilde	  är	  som	  regel	  med	  i	  hela	  processen	  och	  endast	  mycket	  svår	  	  
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Insats	  är	  en	  handling	  som	  är	  inriktad	  på	  e<	  visst	  resultat.	  	  
	  
Planen	  bör	  innehålla	  (minst)	  e<	  långsikAgt	  mål	  och	  e<	  antal	  kortsikAga	  
mål	  och	  insatser	  som	  riktas	  mot	  dessa	  
Planen	  följs	  upp	  så	  a<	  de	  insatser	  som	  avtalades	  blev	  av.	  Planen	  
utvärderas	  så	  a<	  vi	  får	  reda	  på	  vilken	  effekt	  det	  vi	  gjorde	  fick	  
	  
Arbetsförmedlingen	  Kriminalvården,	  Försäkringskassan,	  kooperaAv,	  en	  
arbetsgivare	  är	  ex.	  på	  andra	  aktörer	  	  
	  
Utse	  någon	  som	  tar	  det	  övergripande	  ansvaret	  för	  planen.	  OPa	  en	  
person	  från	  den	  verksamhet	  som	  har	  mest	  med	  brukaren	  a<	  göra.	  Men	  
brukaren	  kan	  ha	  eget	  förslag.	  	  
Det	  finns	  många	  lokala	  namn	  på	  denna	  funkAon	  	  
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I	  vissa	  kommunala	  verksamheter	  skiljer	  man	  ut	  de	  som	  jobbar	  enlig	  SOL	  
och	  de	  som	  jobbar	  på	  huvudsakligen	  med	  LSS.	  	  
Myndigheten	  har	  tolkat	  det	  så	  a<	  man	  aldrig	  jobbar	  enbart	  med	  LSS	  
utan	  a<	  man	  då	  även	  lyder	  under	  SoL	  alternaAvt	  under	  HSL	  	  
	  
Sedan	  kan	  man	  ju	  tycka	  a<	  man	  kunde	  skrivit	  in	  de<a	  i	  LSS	  också.	  
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Lagen	  gäller	  fullt	  ut	  även	  privata	  u]örare	  av	  vård	  och	  omsorg.	  	  
Medan	  andra	  är	  önskvärda	  och	  oPast	  villiga	  All	  a<	  delta	  i	  e<	  SIP	  arbete.	  
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Här	  är	  en	  lista	  för	  de	  som	  oPast	  är	  villiga	  och	  posiAva.	  
	  
LSS	  står	  för	  Lagen	  om	  Stöd	  och	  Service	  
	  
IPS	  står	  för	  Individual	  Placement	  and	  support	  –	  en	  metod	  a<	  pröva	  jobb	  
direkt	  med	  e<	  individuellt	  stöd	  utan	  a<	  utreda.	  	  
	  	  

18	  



Nu	  tar	  vi	  paus!	  
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Här	  är	  fyra	  olika	  kategorier	  personer	  som	  har	  behov	  av	  samordning	  av	  
insatser.	  	  
	  
Man	  kan	  nog	  behöva	  förbereda	  sig	  lite	  olika	  för	  a<	  All	  exempel	  nå	  målet	  
på	  brukarens	  delakAghet	  uAfrån	  de	  olika	  förutsä<ningarna.	  	  
	  
Men	  i	  fortsä<ningen	  beskrivs	  en	  process	  för	  en	  person	  med	  allvarlig	  
psykisk	  problemaAk.	  	  
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Det	  här	  kan	  vara	  Allfällen	  då	  man	  ska	  bedöma	  behovet	  av	  en	  
samordning	  av	  landsAngets	  vårdinsatser	  och	  med	  kommunens	  
stödinsatser.	  	  
	  
Ibland	  kan	  man	  tänka	  på	  andra	  aktörer	  och	  på	  brukarens	  närstående.	  
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Samarbete	  kräver	  ju	  möte	  i	  någon	  form	  och	  här	  kan	  det	  bli	  flera	  
personer	  med	  i	  mötet.	  	  
Nätverksmöten	  förekommer	  ju	  oPa	  ute	  i	  verksamheterna.	  	  
	  
Men	  hur	  fungerar	  de?	  	  
Vi	  har	  frågat	  några	  och	  få<	  dessa	  svar.	  	  
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Här	  är	  sex	  punkter	  a<	  ta	  hänsyns	  All	  innan	  man	  kallar	  All	  e<	  möte.	  	  
	  
Därför	  börjar	  e<	  SIParbete	  –	  inte	  allAd	  men	  oPa	  –	  med	  olika	  slags	  
förberedelser.	  	  
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En	  skiss	  över	  en	  Sip-‐process	  som	  indelar	  det	  in	  olika	  uppgiPer.	  	  
	  
Mellan	  en	  del	  verksamheter	  har	  man	  överenskommit	  om	  a<	  hålla	  mötet	  
inom	  viss	  Ad	  –	  oPa	  inom	  en	  månad.	  Men	  lagen	  skriver	  ”utan	  dröjsmål”	  –	  
och	  då	  handlar	  det	  ju	  om	  dagar.	  	  
	  
Processen	  startar	  när	  man	  se<	  behovet	  och	  få<	  samtycket	  All	  SIP	  –	  och	  
kan	  sägas	  inledas	  när	  man	  tar	  första	  kontakt	  med	  den	  andra	  parten	  för	  
a<	  aktualisera	  e<	  SIP	  arbete.	  	  
	  
Nu	  följer	  förslag	  på	  hur	  man	  kan	  förbereda	  och	  genomföra.	  	  
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Har	  ni	  aktuella	  uppgiPer	  uAfrån	  ert	  arbete	  med	  genomförandeplaner,	  
vårdplaner	  eller	  annat	  så	  har	  ni	  mycket	  gjort.	  	  
	  
Är	  man	  två	  personer	  i	  e<	  försipsarbetet,	  en	  från	  varje	  myndighet	  kan	  
man	  kan	  fördela	  arbetet	  med	  a<	  ta	  fram	  det	  som	  behövs	  Allsammans	  
med	  brukaren.	  
	  
Sista	  raden	  här	  tänker	  jag	  på	  de	  rekommenderade	  psykosociala	  
insatserna	  om	  	  
IMR	  Illness	  Managment	  and	  	  Recovery.	  	  	  
IPS	  (Individual	  Placement	  and	  Support	  	  
ESL	  (E<	  självständig	  liv)	  eller	  specifika	  behandlingar.	  	  
Det	  finns	  många	  utmärkta	  sådana	  produktblad	  på	  Bä<re	  psykosvårds	  
hemsida.	  	  
	  
InformaAon	  kan	  också	  vara	  e<	  studiebesök	  i	  e<	  särskilt	  boende	  eller	  
arbetsförmedlingen	  –	  då	  kan	  beslut	  bli	  lä<are	  a<	  fa<a.	  	  
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Försipsarbetet	  inkluderar	  en	  diskussion	  med	  brukaren	  och	  även	  över	  
gränsen	  All	  den	  andra	  verksamheten	  kring	  dessa	  frågor.	  
	  	  
Vem	  bör	  vara	  med?	  Vem	  måste	  vara	  med?	  Vem	  kan	  leda	  mötet?	  Ska	  
någon	  stödperson	  med?	  Vem	  kan	  bli	  samordnare	  för	  planen?	  
	  
När	  börjar	  och	  när	  slutar	  mötet?	  Pauser?	  
	  
SIP	  möten	  är	  vanliga	  a<	  ha	  i	  e<	  och	  samma	  rum	  men	  någon	  vikAg	  
kanske	  bara	  kan	  vara	  med	  per	  telefon	  eller	  videolänk.	  
Fördelar	  o	  nackdelar	  a<	  vara	  på	  olika	  ställen.	   	  	  
Är	  bostaden	  e<	  alternaAv?	  	  
	  
Hur?	  Ska	  det	  finnas	  fika	  eller	  annat?	  
	  
SIP:ar	  	  är	  olika	  Ibland	  behövs	  längre	  möten	  och	  ibland	  kortare	  möte	  
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Välkomna	  alla	  och	  presentera	  alla.	  Ge	  sammanhanget	  så	  a<	  alla	  vet	  
förväntningarna	  på	  mötet.	  
	  
Utse	  någon	  som	  dokumenterar	  –	  skriver	  ”protokoll”	  
	  
Gå	  igenom	  dagordning	  och	  procedur.	  	  
	  
Informera	  om	  Adsplan	  för	  mötet,	  längd	  o	  pauser.	  Anpassa	  mötets	  
struktur	  så	  a<	  det	  passar	  person	  och	  Allfälle.	  	  
	  
Bli	  överens	  om	  vilka	  behov	  som	  är	  aktuella	  och	  lång	  och	  kortsikAga	  mål.	  
Vilka	  behov	  och	  mål	  är	  vikAgast	  just	  nu?	  
	  
Låt	  mötesdeltagarna	  diskuterar	  vilka	  insatser	  som	  kan	  bidra	  All	  målen.	  
Lotsa	  diskussionen	  framåt	  och	  fastna	  inte	  i	  frågor	  som	  inte	  leder	  
någonstans.	  Dokumentera	  gärna	  alltePersom	  på	  e<	  sä<	  som	  tydliggör	  
vad	  man	  enats	  om	  (blädderblock).	  Håll	  Adsramarna	  	  
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Det	  här	  är	  förslag	  på	  komple<erande	  informaAon	  som	  också	  är	  vikAgt	  	  
antal	  och	  hur	  man	  ska	  nå	  målet	  –	  a<	  alla	  med	  behov	  ska	  få	  en	  SIP	  	  
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På	  den	  här	  hemsidan	  kan	  man	  klicka	  sig	  fram	  All	  en	  del	  hjälpmedel.	  	  	  
Vi	  har	  delat	  upp	  sidan.	  En	  är	  särskilt	  anpassad	  för	  brukaren	  –	  och	  en	  
professionen.	  	  
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