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Inledning  
2009 fattar riksdagen beslut om samordnad individuell plan (SIP) som ett tillägg i Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL). Kommuners och landstings skyldigheter i fråga om 

gemensam individuell planering och gemensamma överenskommelser om samarbete kom i och med 

det att regleras juridiskt. Lagen träder i kraft 1 januari 2010 och slår fast samverkan på så väl individ- 

som organisationsnivå kring personer med insatser av både socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

 

Den här uppföljningen handlar om hur dels en ungdom, och dels fem familjer som alla haft SIP för ett 

eller flera av sina barn och ungdomar, har upplevt SIP.  

 

I arbetet som följer kommer fokus att vara det arbete med samverkan och SIP som gjorts kring barn 

och ungdomar i Region Gotland. Nedan illustreras processen från uppmärksammande behov av 

samordning, via lagstiftning och strukturella förutsättningar i organisationerna till konkreta rutiner 

och praxis och delaktighet och resultat för den som är berörd (bild 1). 

 

 

Bild 1. Samspelet mellan mänskliga erfarenheter, organisation och lagstiftning. 

Uppföljning 
För att kunna följa upp och validera det organisatoriska arbete som gjorts i Region Gotland kring SIP 

med nytt material och flera stora utbildningssatsningar till medarbetare, genomfördes sommaren 

och hösten 2014 intervjuer med en ungdom och flera familjer vars deras barn eller ungdomar haft 

flera SIP planeringar. (Överenskommelser och materialet kring SIP finns på 

www.gotland.se/barnsam) Intervjuerna genomfördes med frågor om resultat av SIP och om 

upplevelsen av delaktighet och med en avslutande öppen fråga om erfarenheter som föräldrarna 

eller den unge själv ville dela kring vad de med sin erfarenhet såg behövdes för att utveckla 

http://www.gotland.se/barnsam


samverkande insatser på Gotland framöver. Den följande bilden beskriver ett systemiskt synsätt på 

hur resultatet för familjer och de unga själva är ett resultat av hur väl flera system samverkar. 

 

Bild 2. Samverkan i systemteoretiskt perspektiv. 

Intervjuer 
Deltagare i intervjuerna var en gymnasieungdom och fem familjer representerade av både mödrar 

och fäder. Alla intervjuer skedde i personliga möten om 45-60 minuter i Region Gotlands lokaler och 

man fick en bio-check för sin medverkan. 

Kriteriet för att delta i intervjun var att man skulle ha varit delaktiga i planeringen och processen 
kring SIP och varit med på mötet. Man skulle helst ha varit med på minst två SIP så att man kunde 
följa om man var på väg mot målen man satt och på så vis tala om resultat av SIP.  
 
Intervjupersoner rekryterades via chefer i berörda verksamheter genom Barnnätverket i BarnSam (se 
mer på www.gotland.se/barnsam).  
 
Inledningsvis önskade vi intervjua ungdomar som själva medverkat i SIP möten men det visade sig 
svårt att realisera eftersom mycket få ungdomar medverkat i SIP minst två gånger fram till sommaren 
2014. En ungdom intervjuades vilket redovisas i resultatet. Sedan fokuserades arbetet på föräldrar. 
Fem föräldrar med sammanlagt 12 barn och ungdomar mellan 3 och 20 år intervjuades. 
 
Barnen i familjerna hade behov av sammansatt stöd för svårigheter inom det neuropsykiatriska 
området, utvecklingsförseningar eller levde i socialt utsatta situationer. De flesta hade svårigheter 
som påverkade både vardagen och skolan och även frånvaro från skolan under kortare eller längre 
perioder. 

http://www.gotland.se/barnsam


Resultat 
Resultatet av intervjuerna har sammanställts så att svar som rör liknande områden grupperats i 
teman. För att belysa innehållet i temat har citat valts ut från olika intervjuer. Resultatet presenteras 
under rubrikerna delaktighet, deltagare, koordinator, resultat av SIP och egna erfarenheter. Flera 
föräldrar inleder med att beskriva de senaste åren i sina barns och familjers liv med många möten, 
rollen som spindeln i nätet, ett stort behov av att de verksamheter som ska finnas där som stöd har 
uthållighet, kompetens och resurser. Behovet av samordning och samarbete är tydligt. 

Delaktighet 
Första frågeområdet i intervjuerna med ungdomen och de fem föräldrarna handlade om information 
och delaktighet.  
 
Ungdomen berättade att hen fått information tillsammans med sina föräldrar och även varit delaktig 
i planeringen av mötet.  
 
”Det var bra att alla samlades för att prata tillsammans om hur det skulle bli bättre för mig i skolan 
och hemma. Skulle jag ha ett nytt möte nu skulle jag vilja vara ännu mer delaktig.” 
 
”Det är viktigt att när man talar med ungdomar som har problem att man inte bara talar om det som 
inte funkar utan också talar om det som går bra. Annars blir man deprimerad.” 

citat ungdom 
 
Samtliga föräldrar berättade också om att de fått information om SIP och varit delaktiga i planeringen 
av vilka som skulle vara med på mötet och vilka frågor som skulle diskuteras. Några menade att SIP 
skulle ha behövts för flera år sen, att det var angeläget att det fungerade även framåt. 
 
”Fantastisk när det väl erbjöds men hade velat ha det de senaste fem åren då det varit ett evigt 
åkande på olika möten! Vi har fått formulera inbjudan, syfte och mål och vid vissa möten avstått från 
att vara med för att på det viset avlastas i en mycket belastad föräldrasituation.” 

citat förälder 
 
”Innan SIP hade vi tusentals möten, nu har vi ett, och jag känner att någon hjälper mig att hålla ihop. 
Bra att stämma av och dela kunskaper och erfarenheter.” 

citat förälder 
 
Några tyckte att de behövde ligga på för att få till stånd möten. 
 
”Som förälder är man delaktig men jag tycker man behöver jaga på.” 

citat förälder 
 
Några lyfter värdet av dokumentationen så att man har allt som beslutats på ett ställe. 
 
”Kring ett av mina barn har ännu inte gjorts en SIP. Det är något som behövs för att man som förälder 
ska få dokumenterat vad det var man bestämde för det minns man inte. Man har så mycket att hålla 
i huvudet så man behöver hjälp att hålla ihop.” 

citat förälder 
 

Barns delaktighet 

På frågan om föräldrarna upplevt att deras barn och unga gjorts delaktiga så var det olika beroende 
på barnens svårigheter och vad SIP handlade om. Särskilt de äldre ungdomarna hade gjorts delaktiga. 



 
”Vårt första SIP ägnades åt att skapa en helhetsbild av vad som hänt och vilka som är med och vad vi 
ville uppnå. Ungdomen har varit med då och då per telefon och då haft stöd av personal från 
Ungdomskraft.” 

citat förälder 
 
”Jag kan se att man försökt involvera barnen och främst de äldre har varit med några gånger och i 
vissa fall har man låtit dem vara med per telefon med stöd hemmavid.” 

citat förälder 
 

”Någon gång har vi haft SIP hemma hos oss så att hen ska kunna vara med på mötet.” 
citat förälder 

 
En annan förälder är mer kritisk och ser behov av kompetensutveckling. 
 
”Jag tycker att det finns brister i verksamheternas förmåga att prata med barn och göra dem 
delaktiga.” 

citat förälder 
 

Deltagare 
 
Deltagare på mötet har varit för hälso- och sjukvården; barn- och ungdomspsykiatrin BUP, 
habiliteringen, för socialtjänsten; individ och familjeomsorgen (IFO), handläggarenheten för LSS, 
korttidsboende enligt LSS och för skolan; grundskolan, gymnasiet, och Ungdomskraft i lite olika 
konstellationer beroende på barnet/den ungas ålder och problematik. Kring ett yngre barn som en av 
föräldrarna oroade sig för hade ännu ingen SIP gjorts med parterna socialtjänst, förskola och 
barnhälsovård. 
 
För någon fanns Got IT dataresurs center med och flera berättar om värdet av att ha med 
Försäkringskassan åtminstone första gångerna för att delge en helhetsbild. 
  
Kring två ungdomar som fyllt 18 år har hälso- och sjukvårdens vuxenpsykiatri, primärvård samt 
socialtjänstens enhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar EPF varit aktuella. 
 

Koordinator 
 
I alla intervjuer med föräldrar och den med ungdomen understryker man värdet av att ha haft en 
koordinator eller sammanhållande kontaktperson för SIP. Koordinatorn visar sig vara en professionell 
person i verksamheten som bjudit in till SIP och den som familjen för närvarande haft mest kontakt 
med. Koordinatorn har varit en engagerad socialsekreterare för några, kurator på BUP för några och 
kurator på Ungdomskraft för några. 
 
”Värdet ligger i att ha samma kontakter, annars tappar man så mycket information och tid och 
därmed på sikt förtroende.” 

citat förälder 
 

”Det har varit bra möten på grund av professionell ledning.” 
citat förälder 

 
 



”Jag hade inte orkat om jag inte känt att någon höll i och drev på. Det är så många trådar.” 
citat förälder 

 
”Redan från början på BUP borde man haft en koordinator som höll samman allt tills man som familj 
landat och förstått situationen, diagnosen, habilitering och LSS och alltsammans.” 

citat förälder 
 

Resultat av SIP 
Ett centralt tema i intervjun handlade om vilka resultat SIP fört med sig. Här sammanfattar 
föräldrarna att SIP inneburit att alla närvarande delar information, erfarenhet och kunskap via 
samtycket i det gemensamma mötet och att det har ett stort värde. Man får en helhetsbild. Därtill 
har SIP mötet sparat in tid och inneburit en effektivisering då det ersatt enskilda möten samt 
koordinerat insatser. För några har de mål man formulerat tillsammans i SIP uppnåtts. För andra är 
man mitt i ett förändringsarbete när intervjun äger rum. 
 
”Det var så bra att vi tillsammans kunde se att det var bättre att jag började på gymnasiet än att gå 
om ett år på grundskolan.” 

citat ungdom 
 
”SIP har sparat flera dagar i månaden av möten. Det är en vinst att alla hör alla via samtycke och att 
kunskap och erfarenhet delas. Målen som satts i möten har i hög grad nåtts - mycket tack vare 
kuratorn som varit koordinator.” 

citat förälder 
 

”Ett annat resultat var att vi fick höjda vårdbidrag efter försäkringskassans närvaro på mötet. Det har 
betytt mycket för vår familjs ekonomi och därmed vår vardag.” 

citat förälder 
 

 
”Planeringen har skett årligen även om jag skulle ha velat ha terminsvis och vid uppföljningarna så 
har det mesta blivit gjort. Mycket hänger på engagerad personal och ett bra samarbete mellan skolan 
och habiliteringen.” 

citat förälder 
 

 
”SIP har avlastat oss föräldrar en del ansvar och att de ansvariga parterna i SIP har förstått att de 
behöver hjälpa varandra. Tack vare SIP så har verksamheter i sjukvården och skolan blivit bättre på 
att kommunicera med varandra. SIP har lett till färre möten totalt för familjen och bättre 
samordning, kunskap och information.” 

citat förälder 
 

 
”Ännu ser vi inga konkreta resultat så till vida att ungdomen fortfarande bara är hemma och inte går 
i skolan.” 

citat förälder 
  

 
”Vi närmar oss ett resultat i form av eget boende.” 

citat förälder 
 



 
För några har stöd även till föräldrarna blivit ett resultat av SIP.  
 
”Man behöver stöd. Ännu mer föräldrastöd behövs! Man är såååå ensam. Så många har moraliska 
idéer om neuropsykiatriska diagnoser.” 

citat förälder 
 

Men mycket tar en väldig tid i en vardag då familjen behöver stöd och avlastning. 

”Man borde erbjudas stöd direkt i en slags standardiserade paket. Det ska inte behöva ta fem år 

innan alla fått en helhetsbild och under tiden ska föräldrarna driva allt.” 

citat förälder 
 

Erfarenheter av SIP och samordning kring barn och unga 
 
Här redovisas resultat som handlar om föräldrars och en ungdoms egna erfarenheter av samordning 
och insatser kring barn och unga i behov av samordnat särskilt stöd på Gotland. Frågan ställdes öppet 
”vad har du för tankar och erfarenheter du vill dela med dig kring samverkan som vi inte berört i 
intervjun ännu, lärdomar Region Gotland borde känna till?”. Intervjusvaren har tematiserats i temata 
utifrån intervjusvar som återkom hos flera av de intervjuade a) neuropsykiatri och samhället, b) 
resurser och ansvar, c) föräldrastöd. 

Neuropsykiatri och samhället 

Flera av de intervjuade föräldrarna hade barn eller ungdomar med neuropsykiatrisk problematik och 
de lyfte på olika sätt hur oerhört viktigt det är för vardagens fungerande att samhällets stöd finns där 
och fungerar. Bland annat återkom man till hur olika diagnoser ger rättigheter enligt olika 
lagstiftningar och hur behoven ibland inte återspeglas i diagnoserna. 
 
”Det är stor skillnad i samhällets stöd om man har bara ADHD eller om man har 
autismspektrumtillstånd (AST). ADHD är jobbigare eftersom det hela tiden händer saker och dessa 
barn behöver ständig stimulans…” 

Citat förälder 
 
”Skolloven är svåra avbrott för dessa barn. Det behövs organiserade aktiviteter. Kan inte skolan eller 
kultur- och fritid ordna läger till exempel?” 

Citat förälder 
 
En förälder understryker att utredning av svårigheter och diagnoser inte är bra för alla barn och 
ungdomar, än en gång en påminnelse om vikten av delaktighet. 
 
”En utredning med en diagnos den unge inte vill ha kan vara knäckande. Diagnoser är inte bra för 
alla.” 

Citat förälder 

Hälso- och sjukvården och Socialtjänsten 

LSS lagstiftningen är fyrkantig tycker flera föräldrar och man menar att habiliteringen är mest inriktad 
på fysiska handikapp och är väl individinriktad när en hel familj behöver stöd. Familjefokus önskar 
man även av individ- och familjeomsorgen, IFO som man upplever fokuserar på barnet mer än 
helheten. 
 



”Många gånger är vi föräldrar experterna men vi skulle önska att verksamheten kunde erbjuda oss 
kompetens och stöd”  
 
”Vi märker att LSS och Habiliteringen har ansträngda resurser.” 

Citat förälder 
 
”Jag önskar familjefokus istället för individtänkande av både habiliteringen och socialtjänsten.” 

Citat förälder 
 

Skolan 

Fler föräldrar berättar att skolan är allra viktigast att den fungerar. Fungerar inte skolan fungerar 
ingenting! Det är barnens vardag. Andra verksamheter är bara stöd vid sidan av. 
 
”En liten grupp i skolan bra om det är en bra sammansatt grupp och inte bara barn som ingen klarar 
av.” 

Citat förälder 
 
”Särskilda undervisningsgrupper som Mattis har betytt mycket för oss i vissa perioder - där hämtade 
skolan ungdomarna på morgonen. Min erfarenhet är att personal som jobbar med dessa barn 
behöver ha luft i schemat så att de orkar och kan ändra om något hakar upp sig.” 
 

Citat förälder 
 
”Det måste finnas stöd till barn med neuropsykiatriska svårigheter i skolan så att de får hjälp med det 
sociala och med sina skolresultat och vill vara där…” 

Citat förälder 
 
”Det behöver finnas stödsamtal för barn som har diagnos och är hemma länge från skolan och 
socialen och skola behöver samarbeta för att barnen ska komma åter till skolan.” 

Citat förälder 

Ansvar och resurser 

Flera av föräldrarna berättade om tidigare nätverksmöten där man pratat ekonomi på mötet kring 
deras barn vilket inte hade känts bra. Man lyfter att det borde finnas regionala riktlinjer så att det 
inte är upp till varje skola att bestämma hur det ska vara där. Vidare lyfter flera behovet av en 
regional budget att ta av för de barn och ungdomar som har de största behoven för som det är nu 
hamnar man i mycket svåra diskussioner framför allt med skolan när barnen behöver stöd och 
resurser. 
 
”Högre ledning måste få information om vad som saknas av kompetens och resurser så att de kan 
styra om.” 

Citat förälder 
 
”Jag upplever att ingen vill ta helhetsansvaret utan det landar på föräldrarna! De blir de som bär 
informationen, ligger före och kan mer. Allra helst skulle man se en koordinator som alltid höll i alla 
kontakter runt barnet . Jag tycker att de flesta verksamheter har för lite kunskap om träning och stöd 
för utveckling i vardagen och skolan.” 

Citat förälder 
 
”Ett fåtal personer har gjort skillnad mina 10 år med dessa barn och kampen att få dem att vilja vara i 
skolan. Många vill hjälpa i stunden men mycket få har hållit ut. Flera har lovat men sen bara 



försvunnit. Bland de viktiga finns en rektor och en kurator på habiliteringen samt koordinatorn på 
ungdomskraft. Försäkringskassan har under perioder avlastat med vårdbidrag men det är krångligt.” 
 

Citat förälder 
 
”Det känns som att alla drömmer om att slippa ta ansvar, men ALLA måste verkligen ta sitt ansvar!! 
Helheten faller när någon inte gör det.” 

Citat förälder 
 
”Det jobbigaste har varit att vid flera möten uppleva att alla vill berätta vad man som förälder ska 
göra med sina barn, många goda råd som bara stressar eftersom mycket få finns där och hjälper till. 
Alla har idéer men ingen vill ta ansvar.” 

Citat förälder 
 
De flesta föräldrar berättar att det finns ett stort värde i att ha kontinuerliga kontakter med 
professionella och det kostar så mycket att behöva berätta sin historia igen och igen så överlämning 
till ny personal är avgörande. 
 

Föräldrastöd 

Behovet av föräldrastöd inte bara precis när barnet eller den unga har fått en diagnos utan mer 

kontinuerligt är det flera föräldrar som lyfter för att orka. Liksom behovet av avlastning ibland då 

man bara får göra något för sin egen skull. 

”Man måste som förälder få vara en egen människa också.” 
Citat förälder 

 
”Det är mycket tungt att ha ansvar för flera ungdomar med NEP svårigheter. Man behöver verkligen 
avlastning.” 
 
”Jag skulle behövt ännu mera föräldrastöd. Kursen på habiliteringen kring autism var bra men jag 
skulle ha behövt gå flera terminer och behövt ta med släkten med.” 
 

Citat förälder 

Tankar från en ung person 

 
På frågan om vad som kan bli bättre svarar den unga intervjupersonen att ”det är viktigt när man 

möter ungdomar att man inte bara talar om problemen utan också om vad ungdomen gör bra annars 

blir man deprimerad av alla anmärkningar!” 

”Ungdomar idag är smartare än man var förr. De kan helt enkelt vara med och bestämma mer och 
det är viktigt att ni gör oss delaktiga.” 
 
”Som helhet kände jag mig lyssnad på och kan rekommendera SIP till andra.” 

citat ungdom 
 

Den unga intervjupersonen understryker att ”ungdomar är smartare än vuxna tror” och att om hen 

var med på något mer möte skulle hen kräva att få vara ännu mer delaktig berättade hen innan vi 

avslutade intervjun. 



Sammanfattning av intervjuerna 
Att möta och samtala med en ungdom och fem familjer med erfarenhet av minst två SIP innebar att 

få tillgång till stor samlad erfarenhet och kunskap som inte på ett enkelt sätt kokas samman till en 

kort sammanfattning. Men ska man försöka sammanfatta så säger de flesta deltagarna att de fått bra 

information om SIP och upplevt delaktighet både i planering inför och genomförande av SIP. I de 

flesta familjer som intervjuats hade man tillgång till en kontaktperson som koordinerade arbetet 

vilket upplevdes som stöd och avlastning. 

Resultatet av SIP, lyfter alla, är värdet av att alla närvarande delar information, erfarenhet och 

kunskap via samtycket i det gemensamma mötet och att det har ett stort värde. Man får en 

dokumenterad helhetsbild. Därtill lyfter man fram att SIP mötet sparat in tid och inneburit en 

effektivisering då det ersatt enskilda möten samt koordinerat insatser. För några har 

Försäkringskassans medverkan inneburit en förbättrad ekonomisk situation. 

För några av de intervjuade har de mål man formulerat tillsammans i SIP uppnåtts. För andra är man 

mitt i ett förändringsarbete som inte man sett resultatet av ännu när intervjun äger rum. Flera 

föräldrar lyfter att SIP aldrig kan bli mer eller bättre än den kompetens och de resurser och den 

ledning man ger det samverkande arbetet kring just det barnet. Man talar om vikten av att alla tar 

sitt ansvar och att var och en gör sin del för annars fungerar inte helheten. 

I samtal om de egna erfarenheterna av samverkan är det några som delger hur tidigare försök till 

samverkan, innan SIP, brustit i den långsiktiga uthålligheten. Det man beslutat pågick ett tag men 

avbröts när någon slutade i någon verksamhet. Det finns således all anledning att BarnSam är 

uthålliga att säkra SIP på Gotland på en organisatorisk nivå men även att säkra uthållighet och 

kvalitet i det individuella SIP arbetet . 

Framåtblick 
BarnSams uppdrag är att säkra samverkans processer på en övergripande nivå. Tre områden framstår 

i intervjuerna som särskilt viktiga att vidareutveckla: 

Barns, ungdomars och föräldrars erfarenhet är helt avgörande för att såväl varje enskild SIPs 

framgång som för att BarnSam strategiskt ska kunna leda och styra samverkan mellan verksamheter 

så att den blir verkningsfull för den enskilde. I någon form behöver ett verksamhets- och 

användarvänligt utvärderingsinstrument utvecklas under 2015 så att dessa erfarenheter blir en del 

av utvecklingen av SIP på Gotland.  

Flera föräldrar lyfter angelägenheten i någon form av gemensam regional riktlinje inklusive ekonomi 

för de barn och ungdomar som har omfattande behov av stöd. I sammanhanget behöver även de 

olika lagstiftningarna om stöd och insatser som omfattar olika diagnoser beaktas. Diskussionen om 

hur Region Gotland säkrar rätt resurser (tid, ansvar, kompetens, personal) till barn i behov av 

sammansatt stöd behöver tas i BarnSam. Dessa förutsättningar är grunden för fungerande SIP. 

De familjer som har deltagit i intervjun hade alla barn och ungdomar som haft behov av stöd över 

längre tid och i det perspektivet ska värdet av en kontaktperson eller koordinator lyftas fram.  


