
Karin lever med sin sambo och tre barn (åtta, nio och elva år). Hon är sjukskriven på 
halvtid och har en praktikplats på deltid. Karin riskerar att utförsäkras då hennes 
sjukskrivningsdagar snart är slut. Hon är utredd inom psykiatrin och fick diagnosen 
ADHD med autistiska drag för några år sedan. Karin har stöd från vuxenpsykiatrin med 
samtalskontakt hos kurator. Kuratorn uppmärksammade att hon hade problem med att 
utföra sysslor i hemmet varvid Karin ansökte om boendestöd som hon beviljades. 

Boendestödet har nu uppmärksammat att det finns brister i Karins sätt att hantera sin 
föräldraroll vilket påverkar barnens skolgång. Boendestödjarna har anmält detta till Barn 
och Unga vid IFO. Karin är arg och orolig över anmälan och har svårt med kontakten med 
boendestödjarna. Barnens pappa jobbar i Norge under veckorna och kommer hem på 
torsdagarna. Det yngsta barnet har kontakt med BUP, man misstänker en ADHD störning. 
Barnet har fått särskilt stöd i skolan men de anser att största orsaken till barnets problem 
finns i hemmiljön. Karin är orolig för att utförsäkras och vilka konsekvenser detta skulle få 
för familjens ekonomi. Oron ökar i familjen då sambon upplever det väldigt rörigt när han 
kommer hem och paret bråkar ofta. Karin är inte nöjd med boendestödet då hon tycker 
att de inte hjälper henne på det sätt hon vill.

• Behövs en samordning kring Karin?

•  Om ni anser det – vem borde kalla vilka till ett 
samordningsmöte? 

•  Om ni anser att det behövs en SIP - vem är bäst 
lämpad att vara ansvarig för planen?

Karin 30 år
Vinjett - SIP

Vuxna
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Sofie har en schizofrenidiagnos som hon fick i 20 årsåldern. Hon har medicin via injektion för 
sin sjukdom. Det sista skovet med påföljande inläggning skedde för tre år sedan. Hon träffar 
psykiatrin en gång i månaden för att få sin injektion. Kontakterna med psykiatrin fungerar 
mycket bra.

Sofie har också en ganska svår reumatism sjukdom som hon behandlas för några dagar i veckan. 
Hon har fått en rullstol och har färdtjänst. Sofie går på en öppen verksamhet tre dagar i veckan 
där hon målar och sysslar med allehanda hantverk. Hon ställer även ut en del i den lokala 
konsthallen. Sofie har hemtjänst en gång i veckan som hjälper henne med att städa och tvätta. 
Andra delar av hushållsarbetet klarar hon då hon fått bostadsanpassning. Hon har beslut om 
ledsagning för att kunna bada en gång i veckan.  

• Behövs en samordning kring Sofie?

•  Om ni anser det – vem borde kalla vilka till ett 
samordningsmöte? 

•  Om ni anser att det behövs en SIP - vem är bäst 
lämpad att vara ansvarig för planen?

Sofie 40 år
Vinjett - SIP

Vuxna
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Osvaldo är frånskild och bor i egen lägenhet. Han har mångårig kontakt med psykiatrin för 
sin bipolära sjukdom som resulterat i långvariga inläggningar. Osvaldo har klarat av att bo 
själv utan hjälp i sin lägenhet men har nu på grund av sin fysiska hälsa behov av insatser från 
hemtjänsten. Han har fått problem med diabetes, magen och har svårt att klara av sin hygien. 
Osvaldo har ett stort behov av insatser från den somatiska vården men även av social omsorg. 

Hemtjänstens personal tycker det är olustigt med Osvaldo då han är i aktiv fas. Han är 
då mycket ”på” och de anser att det är svårt att utföra de beslutade insatserna. Nu har 
biståndshandläggaren tagit upp med honom att han kanske måste flytta till en annan typ av 
boende för att kommunen ska kunna ge honom det stöd han behöver. Detta har gjort att hans 
ångest har ökat och han har blivit misstänksam mot personal som ska stötta honom då han 
inte vill flytta från sin lägenhet. 

• Behövs en samordning kring Osvaldo?

•  Om ni anser det – vem borde kalla vilka till ett 
samordningsmöte? 

•  Om ni anser att det behövs en SIP - vem är bäst 
lämpad att vara ansvarig för planen?

Osvaldo 70 år
Vinjett - SIP

Vuxna
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Ulrika bor hos sin ensamstående mamma. Sedan tonåren har Ulrika haft perioder med både 
självskadebeteenden och ätstörningsproblematik. Hon har varit inlagd inom den psykiatriska 
heldygnsvården i perioder men problemen har minskat under de senaste åren. Ulrika har 
bra kontakt med sin behandlare på rehabiliteringsenheten vid öppenvårdspsykiatrin där hon 
uttryckt att hon vill komma vidare i livet med jobb och egen lägenhet.

Ulrika har inte avslutat gymnasiet och har inte haft något jobb sedan ett sommarjobb i de 
tidiga tonåren. Förutom psykiatrin har hon kontakt med en socialsekreterare som betalar ut 
hennes ekonomiska bistånd. Dit går hon engång i månaden och hämtar biståndet.

• Behövs en samordning kring Ulrika?

•  Om ni anser det – vem borde kalla vilka till ett 
samordningsmöte? 

•  Om ni anser att det behövs en SIP - vem är bäst 
lämpad att vara ansvarig för planen?

Ulrika 23 år
Vinjett - SIP

Vuxna
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Lars bor på en släktgård med ett mindre jordbruk. Han är gift och har två barn i tonåren. 
Under en längre tid har han haft en ökande alkoholkonsumtion och börjat dricka allt mer 
destruktivt. Under våren blev han anmäld för vanvård av djur av en granne på grund av 
bristande omdöme i djurhållningen. Strax därefter stoppades Lars i en nykterhetskontroll 
varvid han förlorade sitt körkort vilket han är beroende av för sin försörjning. De negativa 
konsekvenserna av hans drickande ledde fram till en djup depression som resulterade i ett 
allvarligt suicidförsök där han försökte gasa sig till döds i garaget. 

Lars har inte tidigare haft kontakt med psykiatrin eller missbruksvården men vårdas nu 
inom den psykiatriska heldygnsvården på grund av sin depression. Familjens ekonomi är 
fortfarande dålig och de riskerar att behöva sälja gården. Hustrun och barnen är mycket 
oroliga för mannens höga alkoholkonsumtion och hans höga blodtryck. Problemen till trots 
är Lars mycket ovillig att söka hjälp hos myndigheter då han inte vill att myndigheter ska 
blanda sig in i familjens liv. 

• Behövs en samordning kring Lars?

• Hur motiverar man Lars till ett samordningsmöte?

•  Om Lars vill ha ett samordningsmöte – vem borde 
kalla vilka?  

•  Om ni anser att det behövs en SIP - vem är bäst 
lämpad att vara ansvarig för planen?

Lars 45 år
Vinjett - SIP

Vuxna
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Bengt har bott hemma hos sin mamma Lena, 85 år, i hela sitt liv. Mamma Lena tar hand om 
Bengt och sköter mat, städning och tvätt. Bengt är har svårt med sociala kontakter. Han har 
kontakt med öppenvården för psykisk ohälsa och är medicinerad, det fungerar bra. 

På den gensamma anhörigutbildningen, där kommunen och psykiatrin deltar, har mamma 
Lena berättat att hon vill flytta till ett serviceboende för att få mer hjälp och stöd i vardagen 
men hon är orolig för hur det ska gå för Bengt som aldrig klarat sig själv.  

• Behövs en samordning kring Bengt och Lena?

• I så fall, vem behöver ha en SIP?  

• Vem borde kalla vilka till ett samordningsmöte? 

• Vem är bäst lämpad att vara ansvarig för planen?

Bengt 65 år
Vinjett - SIP

Vuxna
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