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Sammanfattning 

Denna rapport handlar om en uppföljning som gjorts i Stockholms län 
kring individuella planer som tagits fram mellan kommun och landsting för 
personer med missbruks - och beroendeproblematik.    
 
I uppföljningen, som genomfördes i januari-februari 2012 framgår att det 
finns en stor variation i hur man arbetar med individuella planer i länet. 
 
Sammanfattningsvis visar uppföljningen att; 
 De medelstora mottagningarna/verksamheterna har flest antal 

gemensamma klienter/patienter (45 %) medan de små 

mottagningarna/verksamheterna har flest andel gemensamt 
framtagna individuella planer (ca 55%).  

 På de mottagningar/verksamheter med flest antal klienter/patienter var 
antal gemensamma klienter/patienter samt individuella planer något 
lägre.  

 Det råder en begreppsförvirring kring de olika typer av planer som 
används inom och mellan kommun och landsting. Planerna har olika 
syften och benämns olika såsom genomförandeplan, arbetsplan och 
vårdplan.  

 Det är en stor variation i kunskapen om nya bestämmelserna i 
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Vissa mottagningar 
saknade kunskap medan andra har arbetat med individuella planer 
under flera år. 

 Det finns en skillnad mellan när i tiden en individuell plan skrivs. 
Beroendevården upprättar en plan efter 2-3 besöket. Medan 
socialtjänsten upprättar en efter utredningstiden som oftast är under 
några månader. 

 Vissa verksamheter ser fördelar och andra nackdelar med att arbeta 
med individuella planer. Fördelar som nämns är att förhindra 
dubbelarbete och att patienten/klienten blir delaktig samt att det blir 
tydligt vad som planeras. Andra verksamheter uppgav nackdelar som te 
x  brist på motivation, svårt att se effekten och nyttan med en plan för 
klienten/patienten, samt tidsbrist. 

 Vissa verksamheter efterfrågade rutiner, medan andra uppgav att de 
har rutiner. 

 Det finns behov av kunskap kring målformuleringar och uppföljning. 
 I arbetet med de planer som upprättats har samtliga patienter/klienter 

varit delaktiga.  
 En god samverkan underlättar arbetet med att ta fram individuella 

planer. 
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Några utmaningar framöver kan vara att; 
 
 Framhålla syftet och effekten av att ta fram individuella planer, 

tillsammans med den enskilde och berörda verksamheter.  
 Skapa förutsättningar på arbetsplatsen för arbetet med  individuella 

planer.  
 Ta fram gemensamma rutiner, t e x när i tiden en plan ska tas fram.  
 Öka kompetensen och kunskapen om hur uppföljningsbara  

målformuleringar kan tas fram. 
 Skapa kännedom om lagstiftningen och följa upp att den efterlevs. 
 Ta fram gemensamma mallar för individuella planer, som ett stöd.  
 Att tillsammans träffas och se över vilka planer som finns och 

gemensamt bestämma sig för vilka planer som ska användas och när. 
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Inledning 

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende 

I Stockholms län finns en gemensam policy som har antagits av samtliga 
kommuner i Stockholms län och Stockholms läns landsting. Kopplat till 
arbetet med policyn finns ett regionalt samråd. De som ingår är 
förvaltningschefer från kommunerna inom vård och omsorg samt chefer 
från landstingets beroendevård, psykiatri och primärvård, producenter och 
beställare, samt Kriminalvården. 
 
Olika delar av policyn följs upp årligen av regionala samrådet och 2011 
beslutades att följa upp kvalitetsindikatorn i policyn som berör individuella 
planer och som innebär att ”alla som får vård och behandling från flera 

huvudmän ska ha en gemensam skriftlig vårdplan som beskriver det 

gemensamma uppdraget.1  

 
Syftet med en uppföljning av individuella planer var att få en bild av hur 
arbetet ser ut i länet och hur långt man kommit.   
 

Nya bestämmelser i Socialtjänstlagen och Hälso- och 

sjukvårdslagen 

Kvalitetsindikatorn i policyn stämmer väl överens med den lagstiftning som 
kom 2010 om individuella planer.  
 

2010 infördes nya bestämmelser i Socialtjänstlagen och Hälso- och 
sjukvårdslagen som gällde alla enskilda och har ett uttalat syfte att 
säkerställa samarbetet mellan huvudmännen för att tillgodose den 
enskildes samlade behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst. Samt en 
generell regel som ger kommuner och landsting i uppdrag att gemensamt 
upprätta individuella planer för de som behöver detta. Planen ska upprättas 
i samtycke med den enskilde och om kommunen eller landstinget bedömer 
att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda.  
 
Enligt lagstiftningen ska planen innehålla2: 
- vilka insatser som behövs  
- vilka insatser respektive huvudman ska svara för 

                                                        
1 Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende , 2008, s. 28. 

 Kriminalvården tar också fram planer, verkställighetsplaner i samråd med den dömde. 
Verkställighetsplanen anger vilka konkreta åtgärder som ska vidtas t.ex. deltagande i något 
av Kriminalvårdens brotts- och missbruksrelaterade program och behandling. Ett effektivt 
återfallsförebyggande arbete förutsätter också samverkan mellan Kriminalvården och andra 
berörda myndigheter, framför allt socialtjänsten och hälso- och sjukvården. 

2 Om det redan finns en plan som uppfyller kriterierna behöver ingen ny plan tas fram. 
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- vilka åtgärder som vidtas av annan aktör 
- vem av huvudmännen som har det övergripande ansvaret för planen 
- tid för uppföljning/utvärdering, samt vem eller vilka som ska utföra detta. 

Urval och genomförande 

I Stockholms län finns det 30 lokala integrerade mottagningar. På dessa 
mottagningar samverkar landstingets beroendevård och länets 
kommuner/stadsdelars socialtjänst.  
 
Tio lokala integrerade beroendemottagningar valdes ut i länet 3. Urvalet 
gjordes för att få en spridning geografiskt samt organisatoriskt, utifrån små 
och stora mottagningar samt offentligt och privat drivna 
beroendemottagningar. Landstingets beroendevård  är samlokaliserade 
med kommunens öppenvård och/eller med kommunens 
myndighetsutövning.  
 
Metoden som användes var intervjuer med chefsjuksköterskan från 
beroendevården och med enhets- eller sektionschefen från 
missbruksenheten inom socialtjänsten. Även personal från kommunens 
öppenvård missbruk har deltagit vid ett flertal träffar.  
 
En genomgång gjordes utifrån en intervjuguide som skickats ut innan 
mötet (se bilaga).  Personal från åtta kommuner, sex stadsdelar och tio 
beroendemottagningar har intervjuats. Vissa beroendemottagningar har ett 
upptagningsområde som innefattar flera kommuner/stadsdelar. 
 
Huvudfrågor i uppföljningen har varit hur många aktuella 
klienter/patienter verksamheten hade ett visst datum, hur många av de 
aktuella patienterna/klienterna som hade insatser från både kommun och 
landsting och hur många av dessa som hade en individuell plan (där både 
landstinget och kommunen varit delaktiga). Vidare redovisas även i 
följande avsnitt vilka som medverkat vid vårdplanering, den enskildes 
delaktighet och om samordningsansvarig utsetts. 
  

                                                        
3 Botkyrka-Alby Beroendemottagning, Alviks beroendemottagning, Danderyd-Vaxholms 
beroendemottagning, Gullmarsplans beroendemottagning,  
Nynäshamn beroendemottagning, Rinkeby-Kistamottagningen, Sollentuna 
beroendemottagning , Upplands Väsby beroendemottagning, Värmdö beroendemottagning, 
Beroendemottagningen Åkersberga  
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Förtydliganden och begränsningar i materialet  

Inom respektive verksamhet samt mellan kommun och landsting har man 
olika sätt att föra in uppgifter om sina klienter/patienter. Man använder sig 
av olika datasystem och olika mallar, samt har olika lagar och krav att 
förhålla sig till vad gäller dokumentation och journalföring. Därför har vi 
valt att dela upp materialet efter huvudman.  
 
I uppföljningen har det inte funnits tillstånd att hämta in personuppgifter. 
De data som redovisas är därmed inte unika individer, vilket innebär att 
samma person kan förekomma inom både landstingets samt kommunens 
statistik.  



 
 

 

Resultat från uppföljningen 

I detta avsnitt redovisas resultat från uppföljningen.  
 
All data är hämtad från de uppgifter som lämnades vid intervjutillfället. 
 
Förtydligande: När det står beroendemottagning/mottagning menas den 
verksamhet som landstinget är huvudman för. När det står 
kommun/stadsdel menas vuxenenhet med inriktning på missbruk som 
kommunen är huvudman för.  
 
Statistiska beräkningar är gjorda av Björn Larsson, KSL. 

Aktuella klienter/patienter vid respektive 

mottagning samt kommun/stadsdel på mätdagen 

På mätdagen den 5 december fanns det mellan 30 till 320 aktuella patienter 
per mottagning inom de tio beroendemottagningar som ingått i 
uppföljningen. Det totala antalet patienter var 1120. Det genomsnittliga 
antalet patienter per mottagning var 112 patienter.  
 
I de kommuner och stadsdelar som ingått i uppföljningen var mellan 44 till 
319 personer aktualiserade den utvalda dagen i december4. Det totala 
antalet klinter var 2206. Det genomsnittliga antalet klienter per 
kommun/stadsdel var 156.  
 
I tabellen nedan har antalet aktuella klienter/patienter vid de mottagningar 
och enheter inom socialtjänsten som ingått i uppföljningen relaterats till 
antalet invånare i upptagningsområdet. Indelningen har gjorts utifrån fyra 
storlekar:  
 
 0 - 26088 invånare 
 26088 -43032 invånare 
 43032 - 74533 invånare  
  74533 - 176 821 invånare 
 

                                                        
4 Kommuner/stadsdelar räknar aktuella klienter på olika sätt. Några redovisar de personer 
som träffat en handläggare,  andra de personer man öppnat en utredning på 
(myndighetsutövning),  ytterligare några de som är aktuella för utredning samt de som är 
aktuella för uppföljning.  
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Tabell 1: Andelen klienter/patienter relaterat till folkmängd 

i respektive upptagningsområde/kommun/stadsdel 

 

 
Tabellen visar på relationen mellan storlek på upptagningsområde/ 
kommun/stadsdel och antalet aktuella klienter. Utifrån de data som 
hämtats in i uppföljningen framkommer att desto större 
upptagningsområde desto färre antal aktuella klienter (i relation till 
invånare) och desto mindre upptagningsområde desto fler antal aktuella 
klienter. 

Aktuella patienter/klienterna med insatser från 

både kommun och landsting  

Nedan redovisas hur många av de aktuella patienterna/klienterna som hade 
insatser från både kommun och landsting samt hur många av dessa som 
hade individuella planer.  
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En uppdelning av materialet har gjorts med hänsyn till antalet aktuella 
klinter/patienter i respektive upptagningsområde/ 
kommun/stadsdel utifrån principen: 
 

 Liten: 17-70 aktuella klienter/patienter (5 enheter) 

 Medel: 71-156 aktuella klienter/patienter (13 enheter) 
 Stor: 157-320 aktuella klienter/patienter (6 enheter) 

 

Tabell 2: Andelen klienter med insatser från både kommun 

och landsting samt andelen som har individuell plan, 

relaterat till verksamhetens storlek 

 
 
Tabellen visar på relationen mellan storlek på verksamheten samt antalet 
gemensamma klienter/patienter samt hur många av dessa som i sin tur har 
en individuell plan.  Utifrån de data som hämtats in i uppföljningen 
framkommer att de medelstora mottagningarna/verksamheterna har flest 
antal gemensamma klienter/patienter (45%) medan de små 
mottagningarna/verksamheterna har flest andel gemensamt framtagna 
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individuella planer (ca 55%). I de mottagningar/verksamheter med flest 
antal klienter/patienter var antal gemensamma klienter/patienter samt 
individuella planer något lägre.  

Enheter som undertecknat den individuella planen  

Den individuella planering som gäller enligt lag (SoL och HSL) är inte 
begränsad till enbart missbruks- och beroendevården utan gäller generellt, i 
all samverkan mellan kommun och landsting. 
 
Kommunen  

Det vanligaste är att kommunen har undertecknat den individuella planen 
med psykiatrin och beroendevården. Därefter kommer rättspsykiatrin och 
substitionsbehandlingar, te x metadonprogram eller TUB. Övriga enheter 
som förekommer är vuxenhet, öppenvård, ekonomienhet, boendeenhet 
inom socialtjänsten och Kriminalvården samt primärvård och Karolinska 
sjukhuset. 
Kommunerna uppgav fler enheter, som man har undertecknat individuella 
planer med jämfört med landstinget. 
 
Landstinget 

Det vanligaste är att landstinget har undertecknat den  individuella planen 
med psykiatrin och kommunens vuxenhet och öppenvård. Övriga enheter 
som förekommer är ekonomienheten, socialpsykiatrin, boendeenheten 
samt  individ- och familj inom socialtjänsten. Vidare substitutions-
behandling, t ex metadonprogram och TUB samt kriminalvården. 
 

Samordningsansvariga för den individuella planen 

När det gäller hur och vem som utses till samordninsansvarig, så är det fler 
kommuner som har besvarat frågan jämfört med landstinget. 
 
Av de 23 personer som intervjuats har 19 svarat på denna fråga. En fjärdel 
av de svarande anger  "Den som kallat till mötet" Näst vanligaste svaret är 
"det bestäms på mötet", följt av  "socialsekreterare" och vidare 
"beroendevården/sjuksköterska", "behandlare" samt "har inte någon 
samordningsansvarig".    

Fler personer har behov av en individuell plan  

Majoriteten inom både landstinget och kommunen uppgav att de anser att 
fler personer har behov av en individuell plan.  
 
Kommentarer landstinget;  
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- Beställaren har ett krav om att samtliga patienter ska ha en vårdplan 
efter 3:e besöket.  

- Jag varför har vi inte på alla? Det är viktigt för uppföljning och 
resultat och krisplan(som inte finns i dagsläget) 

- Det skulle behövas fler i ärenden med öppenpsykiatrin 
- Inte tillsammans med socialtjänsten utan med psykiatrin, där finns 

ett stort mörkertal 
- Alla patienter som är gemensamma behöver plan. 

Kommentarer kommunen; 
- Alla med kringkontakter skulle behöva. Behovet behöver dryftas för 

att därefter kunna ta ställning. 
- De som har muntliga behöver skriftliga. Hälften av de som kvarstår 

skulle behöva. De som inte behöver kan själva uttrycka att det inte 
finns behov, de vill sköta kontakten själva 

- Många har behov men inte planer, behövs mer samordning. 
- Ja, borde egentligen finnas i alla ärenden. 

Alla klienter/patienter är delaktiga i upprättande av planen 

Alla intervjuade uppger att alla deras patienter/klienter är delaktiga i 
upprättande av den individuella planen. Det är en förutsättning för att ta 
fram en individuell plan säger majoriteten.  
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Reflektioner från intervjuer  

Under intervjutillfället framkom reflektioner, tankar och idéer kring 
verksamheternas arbete med individuella planer. Vi har sammanfattat och 
sorterat dessa reflektioner under sju rubriker.  

1. Begreppsförvirring kring olika planer 

I nuläget använder man sig, både inom landstingets och kommunens olika 
verksamheter, av ett flertal olika planer . Planerna har olika syften och 
benämns olika såsom genomförandeplan och arbetsplan (socialtjänst)och 
vårdplan (beroendevården). Detta skapar förvirring och i 
uppföljningsintervjuerna uppstår ganska ofta frågetecken kring vilka planer 
den andre parten syftar på.  
 

Exempel:  På en mottagning uppger beroendevården ett högt antal 
 gemensamt framtagna planer där socialtjänsten 
 deltagit/undertecknat. Representant från socialtjänsten (som 
 deltar på vårt uppföljningsmöte) har inte tagit med dessa i sin 
 beräkning av antalet planer. De har egna mallar att  utgå 
 från. Det framkommer att ingen av deras respektive  planer 
 innehåller samma klienter. 
 
I ett flertal kommuner och stadsdelar framkommer att de använder sig av 
de mallar som beroendevården och psykiatrin har tagit fram.  Det framförs 
att "vissa är bra och tydliga, andra mindre bra". 
 
Inom Stockholms Läns sjukvårdsområde arbetar man för närvarande med 
att ta fram en plan för samordnad vårdplanering i sitt dokumentations-
system Take Care. Några kommuner känner till det arbetet och har beslutat 
sig för att invänta och använda sig av den i sin verksamhet.  
 
Även om det ibland är oklart kring vilka planer som används och i vilket 
syfte så framförs att "Huvudsaken att det finns en plan och att alla är 
överens och att klienten förstår de olika delarna".   

2. Kunskapen om individuell plan i 

socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen 

Vid intervjuerna framkommer att kunskapen om lagen ser olika ut. Vissa 
enheter fick informationen om lagen via vårt brev inför uppföljningen 
medan andra arbetat utifrån lagen och dess intentioner en längre tid.  Inom 
flertalet av de enheter vi besöker framgår att information om nya lagar är 
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något som de anställda själva får orientera sig kring samt att det inte är 
”någon” som följer upp om det efterlevs. 
 
Det påtalas även att det är svårt att förstå skillnaden före och efter de nya 
bestämmelserna i lagen. 

3. När i tiden skrivs en individuell plan  

En fråga som uppmärksammas i uppföljningen är att socialtjänsten och 
beroendevården har olika tidsaxlar för när det är aktuellt att ta fram en 
individuell plan tillsammans. För socialtjänsten är ett första steg att göra en 
utredning innan man kan bestämma sig för vilka insatser man ska sätta in. 
Utredningstiden är oftast på några månader och  det är först när man har 
bestämt sig för insatser som en individuell plan kan tas fram med 
beroendevården.  
 
Till skillnad från socialtjänsten upprättar beroendevården en vårdplan efter 
2-3 besöket. 

4. Att arbeta med individuella planer  

Fördelar - tydlighet och delaktighet  

De fördelar som framfördes kring att använda sig av individuella planer var 
b l a möjligheten att förhindra dubbelarbete. Om de används rätt kan de ge 
en tydlighet av samarbetsformer och urskilja vem som gör vad. Istället för 
att skicka remisser till varandra träffas man för att gemensamt komma fram 
till mål och insatser. 
 
Det framfördes även fördelar utifrån klientens perspektiv. När en 
individuell plan tas fram tillsammans med den enskilde upplever några av 
de intervjuade att möjligheten  för klienten/patienten att bli sedda och 
komma till tals ökar. Det  upplevs tryggt för  klienten/patienten att veta vad 
som är nästa steg, hur planeringen skall gå till och vilka aktörer som är 
ansvariga.  
 

I intervjuerna framkom följande anledningar till varför individuella planer 
inte upprättas trots behov: 
- Varje verksamhet gör sin egen plan 
- Det görs muntliga överenskommelser istället för skriftliga  
- Den nuvarande mallen upplevs inte vara  tillräckligt bra  
 

Nackdelar - brist på tid och motivation  

Några av de intervjuade har svårt att se vinsten och syftet med att skapa ett 
gemensamt dokument. Man har svårt att se en effekt för den enskilde och 
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påtalar "inte en vårdplan till". Det upplevs som praktiskt omständigt och 
tidskrävande att ta fram och arbeta med de individuella planerna samt att 
följa upp dem (som är betydelsefullt för att det ska vara ett levande 
dokument). Någon kommenterar att om planerna är något som inte måste 
göras får de passera. Några upplever att "det läggs på mer och mer jobb", 
samt att klienten inte upplevs ha behov eller vet om sina rättigheter. 
 
Kommentar från en av de intervjuade: 
”Anledningen att inte fler individuella planer har skrivits är att vi inte på ett 
övergripande plan har tagit upp frågan. Vi är så uppslukade av att skriva 
uppdrags/genomförandeplaner. Men det skulle kunna vara en fråga för en 
gemensam planeringsdag.” 

5. Att anpassa planeringen till den enskilde 

Många av de klienter/patienter som beroendemottagningar och 
socialtjänsten möter har kontakt med ett flertal olika aktörer. Det kan vara 
förvirrande och svårt att veta vem som gör vad. Om alla är på samma möte 
så ökar förhoppningsvis möjligheten att ge samma besked.  
 
Vidare kan en del klienter/patienter ha svårt att delta i de formaliserade 
sammanhang som verksamheterna "byggt upp" såsom olika mötesformer, 
att dyka upp på utsatta tider osv. Det kan även handla om fobier, te x att 
skriva under papper.  
 
I en individuell planering mellan socialtjänst och beroendevård är det 
viktigt med en lättillgänglig information då många planer upplevs vara för 
omfattande för den enskilde. 

6. Styrning och uppföljning 

Rutiner 

I uppföljningen framförs bl.a. att bedömningen om vem som behöver och 
inte behöver en plan, är så kallad "tyst kunskap". Någon funderar om det 
behövs en rutin för att pröva om behov finns?  
 
Inom vissa verksamheter är det oklart hur man ska arbeta med planerna 
och det hänvisas till "bristande rutiner" . 
 
Någon upplevde att det finns en farhåga ”att klienten ska hamna mellan 

stolarna” och att det känns väldigt rörigt och arbetsamt att få ihop alla 

parter.  En annan påtalar i sammanhanget att ansvaret att de individuella 
planerna kommer till skott faller på alla. Alla borde veta om och ta ansvaret.  
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Bättre verktyg efterfrågades och man upplevde att planen behöver 
utvecklas. Några av de intervjuade framförde att de önskar att regionala 
samrådet tar fram gemensam mall för länet.  
 

Inom vissa verksamheter har man dock arbetat med både rutiner och 
implementering under en längre tid. Exempel på sådana rutiner och 
aktiviteter är: 

- Inom beroendevården skrivs sedan 2007 avvikelserapport till 
verksamhetschefen om man inte deltar på vårdplaneringar som 
annan verksamhet inom landstinget kallar till.  
 

- På en mottagning har det funnits en samordnad vårdplan sedan 
2006/2007.  
 

- Informationsturné där personal från kommunen besökt bl.a 
vårdcentraler och informerat om individuella planer. Man fick ett 
positivt bemötande.  
 

- Mål för att arbeta med individuella planer har tagits fram  i lokala 
samrådet. 

 

Målformulering och uppföljning 

Några av de intervjuade uttrycker att det saknas kunskap att arbeta med 
målformuleringar. Hur ska man kunna följa upp och se ett resultat och 
påvisa för klienten att det har skett en förändring, om man inte har mätbara 
mål?  

 
Om de individuella planerna är tydliga, aktiva och levande dokument 
påtalas att de kan användas vid uppföljning av verksamhet. 

 
I fråga om uppföljning och statistik påtalas även att den i dagsläget blir 
"snedvriden" med tanke på det ökande antalet personer som får 
serviceinsatser, dvs insatser som givits enligt SoL men utan individuella 
biståndsbeslut.  

Muntliga samtycken  

I vissa verksamheter är det vanligt med muntliga samtycken. Det beskrivs 
att man arbetar nära varandra och har informella möten och 
överenskommelser. Det kan förekomma informella möten om 
vårdplanering, då klienten känner handläggaren och har tillit och inte 
känner sig utsatt.  
 
Kommentar från en av de intervjuade: ” mycket görs praktiskt men skrivs 
inte ner, varför ett system behövs ”. 
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7. Betydelsen av en god samverkan  

Arbetet med att skriva individuella planer underlättas om det finns en 
fungerande samverkan.  
 
Fungerande samverkan 

Flera verksamheter uppger att de har möten där gemensamma 
klienter/patienter tas upp, med b l a beroendevården, socialtjänsten 
myndighet, boendestöd och psykiatrin. Någon har erfarenheten att arbetet 
med gemensamma planer har varit tydligare inom socialpsykiatrin. Det är 
mer naturligt, då de oftast kommer in samma väg via psykiatrin. Medan 
personer med missbruksproblematik kan komma från många olika håll, 
t.ex. polis, grannar eller söker själva.  

Någon uppgav att fördelen med att arbeta integrerat med 
beroendemottagningen är att man inte är så sårbar som organisation. Det 
finns kontinuitet och man kan t.ex. täcka upp för varandra på mottagningen 
eftersom det finns flera behandlare. 

Det påtalas att man kan lära mycket av varandra. Någon ger exempel från 
psykiatrin där man har lång erfarenhet att arbeta med anhörigstöd. 

Hinder för samverkan 

Ett hinder som delgavs var när samverkan sker utanför huset och 
personalen behöver gå från mottagningen. Detta upplevs som en stor 
arbetsbelastning.  

Någon annan tyckte att det var en nackdel att det är ett stort 
upptagningsområde som deras mottagning har. Då det kan innebära att den 
enskilde inte alltid kommer till samma behandlare på 
beroendemottagningen, vilket kan bli svårigheter vid samverkan.   

Flera upplevde svårigheter att få kontakt med te x socialpsykiatrin och den 
specialiserade psykiatrin. Inom psykiatrin förutsätts att kontakten går via 
läkaren. Det är svårt att få till individuella planer då det är svårare att få tag 
i läkaren, de är upptagen och svårnådda som yrkesgrupp.  

Socialtjänsten har känslan av att de får bära hela klienten, då de har det 
yttersta ansvaret. Någon tyckte att alla missbrukare har en dubbeldiagnos 
och behöver stöd från någon från psykiatrin vid  te x  sömnsvårigheter och 
depression.  

Kommentar från en av de intervjuade: ”Vi skickar remisser och får tillbaka 
att de ska vara nyktra eller att de har för svåra missbruksproblem. 25 
patienter har vi fått tillbaka remisser på!”  
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En annan anledning som uppgavs till varför samverkan inte fungerar var att 
de personer som deltar på samverkansmöten inte alltid är beslutsföra, kan 
ha dålig kunskap om hur man gör och dåliga rutiner om arbetet samt att 
man har olika mallar. Personalen som ska samverkan saknar kanske 
information/kunskap om viktiga utvecklingsarbeten som pågår inom den 
andra verksamheten.  

Det framkom också att man önskar mer vårdplanering, medicinsk expertis 
samt kompetens när det gäller tyngre missbrukare och samsjuklighet. T.ex. 
personer som är aktuella för LVM. Någon uppgav också att de olika 
verksamheterna ibland "tycker mycket olika" och att man måste enas om ett 
agerande, vid t.ex. LVM beslut. 

Slutord 
Uppföljningen grundas på bedömningar från personal om när en plan 
behövs, samt de nuvarande rutiner och system som finns för att ta fram 
antalet planer. Uppföljningen kan däremot inte säga något om hur behovet 
av en samordnad planering ser ut för den enskilde samt vilka former för 
planering som passar den enskilde bäst.  
 
Att se syfte och användbarhet utifrån den enskildes perspektiv samt att 
skapa en trygg, tydlig och bra planering är en viktig utmaning att ta sig an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län
  19(20) 
 
 

Bilaga  

Intervjuguide  

 
1. Typ av enhet (ex samordnad - behandling/utredning, 

kommun/landsting) 
 
2. Hur många patienter/klienter  var aktuella vid er enhet den 5 december 

2011. 
 
3. Hur många av de aktuella patienterna/klienterna hade den 5 december 

2011 insatser från både kommun och landsting. 
 
4. Hur många av dessa patienter/klienter (se fråga 3)  hade  en samordnad 

individuell vårdplan (där både landstinget och kommunen varit 
delaktiga)? 

 
5. Vilka enheter/verksamheter  i  kommunen  och landstinget  har 

undertecknat den samordnade individuella vårdplanen? 
 
6. Hur många av de klienter/patienter som har en samordnad individuell 

vårdplan, har själva varit delaktiga i upprättandet av  planen? Om inte 
alla, vet ni varför? 

 
7. Finns det en samordningsansvarig för den samordnade individuella 

vårdplanen? Vem i så fall (verksamhet/arbetsroll)? 
 

8. Finns det fler patienter/klienter  som skulle behöva en individuell 
vårdplan gemensamt upprättad av kommun och landsting? Om ja, hur 
tolkar ni att en sådan inte upprättats? 
 

9. Finns det någon ytterligare fråga som vi borde tagit med? Något som ni 
vill tillägga? 
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