
Att stärka samverkan med hjälp av 
samverkansöverenskommelser  

Workshop 2 december 2019



Program
10:00 – 10:15 Inledning, Ing-Marie Wieselgren SKR

10:15 – 10:45 Preliminär analys av länens samverkansöverenskommelser, SKR

10:45 – 12:05  Workshop om effektiva samverkansöverenskommelser

12:05 – 12:15 Presentation av ”Att komma överens – en uppföljning av överenskommelser inom missbruks-

och beroendevården” (Vårdanalys 2017)

12:15 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:00  Delaktighet och brukarperspektiv, NSPHiG och Zophia Mellgren SKR

14:00 – 14:30  Workshop: Tar vi tillvara brukarorganisationernas kunskap? 

14.30 – 14.50  Rast

14:50 – 15:05 Hur VGR ska implementera samverkansöverenskommelserna, Jessica Ek VGR

15:05 – 15:25 Preliminära resultat av kartläggning av SIP 

15:25 – 15:35 Cirkulär om SIP, Anna Åberg jurist SKR

15:35 – 16:00 Avslutning



Att stärka samverkan med hjälp av 

överenskommelser och SIP

SIP i framtiden

• Kartläggning av status om hinder och 

framgångsfaktorer gällande användning av SIP 

och av överenskommelser om individer med 

behov av samordning och integrerade 

verksamheter. 

• Identifiera hinder och framgångsfaktorer för att 

kunna höja kvalitén i arbetet med effektiva 

samverkansök och arbetssätt. 

• Utveckling av plan för hur SIP bör se ut 

och fungera i framtiden för att kunna stödja 

både preventivt arbete och komplex 

samordning

• Genomförs genom en koncentrerad 

workshopserie med myndigheter, 

verksamhetsrepresentanter, patient- och 

brukarorganisationer och andra experter

Initiativ inom 

Kraftsamling för 

psykisk hälsa

En del av 

överenskommelsen

för psykisk hälsa 

2019



För att lyckas behövs

Tydliga och kända överenskommelser 

Tydliga och kända 

ansvarsfördelningar/rutiner Lednings-

system

Tro på samarbete

karin.lindstrom@skr.se



Samverkansöverenskommelser 

• Personer med psykiska funktionsnedsättningar 

(SoL 5 kap § 8 och HSL 16 kap § 3)

• Personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra 

beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel 

om pengar 

(SoL 5 kap § 9 a och HSL 16 kap § 3) 

• Barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet 

(SoL 5 kap § 1 d HSL 16 kap § 3)  

Samt rutiner/riktlinjer med koppling till överenskommelserna.



karin.lindstrom@skr.se



Psykisk funktionsnedsättning MissbrukPlacerade barn och unga 



En vägledning till att skapa 

Samverkansöverenskommelser

• Tydliggöra och förstärka ansvar

• Krav på att ingå överenskommelser

- gemensamma mål

- resursfördelning

- övergripande samarbete 

kring vissa grupper

• Långsiktighet 

• Nytta för verksamhet och medborgare



Överenskommelsens innehåll – Vad ska stå i den?

Skriven för vem/vilka och för att uppnå vad (mål)

Förstå innehållet lika (definitioner)

Omsätta innehållet till praktik

Överenskommelserna ska utformas utifrån lokala och regionala 
behov   (Ambition och ansvar, SOU 2006:100)



Utpekade områden för överenskommelsernas 

innehåll
• Målgrupper, vem/vilka ska vi samverka kring

• Gemensamma mål för landstingets och kommunens verksamheter 

• Rutiner för samarbete mellan landstinget och kommunen kring enskilda personer 

(t.ex. Samordnade individuella planer)

• Ansvar för boende

• Ansvar för sysselsättning och arbetsrehabilitering

• Ansvar för hjälpmedel

• Former för hur tvister mellan parterna ska lösas

• Kontinuerlig gemensam uppföljning/utvärdering av överenskommelserna 

inklusive avvikelser

• Implementering



Grupper med särskilda behov av 
samverkan

Personer med psykisk funktionsnedsättning och samtidigt 

missbruk

Barn och ungdomar med psykiska och 

sociala problem samtidigt

Äldre med psykisk funktionsnedsättningar

Överenskommelserna ska utformas utifrån lokala och 
regionala behov (Ambition och ansvar, SOU 2006:100)



Brukar- och närståendeinflytande

Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa 

personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna 

synpunkter på innehållet i överenskommelsen (HSL o SoL)

...... överenskommelserna ska utformas utifrån intressen hos 

dem som har behov av tjänsterna

(prop.2008/09:193 s.16)

Skälen till inflytande är kunskapsrelaterade och 

demokratirelaterade 



Övriga bestämmelser om samverkan, som omfattar 

personer med psykisk funktionsnedsättningar

• Individuell plan (SIP)

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samordning av 

insatser för habilitering och rehabilitering (SOSFS 2007:10) 

• Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129) 

om rättspsykiatrisk vård m.m.





Proppen



Skäl till lagstiftning rörande placerade barn 

• Placerade barn och unga har sämre hälsa

• Oklarheter i ansvarsförhållanden och brister i samverkan 

riskerar idag leda till att barn och unga inte får del av 

insatser

• Inte acceptabelt

Innebär att IVO kan kontrollera att överenskommelse ingås. 



Placerade barn och unga 
Enligt SoL och LVU 

• Ska bidra till att klargöra formerna för hur barn och ungas behov av 

integrerade insatser ska tillgodoses

• Ska klargöra ansvarsfördelningen

• Bör identifiera de områden där det är nödvändigt med ett gemensamt 

ansvar för insatser

• Bör avse samverkan och ansvarsfördelning inför och under placering samt 

inför att vården ska avslutas



Placerade barn och unga 
Enligt SoL och LVU 

• Kan handla om rutiner för hälsoundersökningar

• Krävs att den behandlar gemensamma mål, resursfördelning och 

övergripande samarbete kring vissa grupper

• Lämpligt att den omfattar samverkan med Statens 

institutionsstyrelse (SiS)

• Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa 

personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter 

på innehållet i överenskommelsen.



Placerade barn och unga

Samverkan med Statens institutionsstyrelse 

Samarbetsavtal eller andra väl fungerande samarbetslösningar bör finnas i alla landsting där 

SiS särskilda ungdomshem är lokaliserade. Det får inte råda osäkerhet om förutsättningarna för 

de barn och unga som är placerade på de särskilda ungdomshemmen att få sina samlade behov av 

vård och stöd tillgodosedda (SOU 2015:71)

I vilken utsträckning som kravet på överenskommelser mellan kommun och landsting bidrar till 

tydliga samarbetsformer mellan SiS särskilda ungdomshem och landsting bör därför särskilt 

uppmärksammas av regeringen vid uppföljningar av hur överenskommelserna utformas och 

tillämpas i praktiken. (Prop 2016/17:59)



Hälsoundersökningar av barn och unga i 
anslutning till att samhällsvård inleds

Förslaget innebär att socialnämnden, om det inte är obehövligt, ska 

underrätta landstinget om att ett barn eller en ung person i åldern 18–

20 år, i anslutning till att vård utanför det egna hemmet inleds, ska 

erbjudas en hälsoundersökning av landstinget.

Bör avse den fysiska hälsan, psykiska hälsan och tandhälsan



Läkarundersökning

En läkarundersökning enligt LVU syftar till att identifiera sjukdom, 

skada eller funktionsnedsättning som kan ha betydelse för 

bedömningen av vård med stöd av LVU. Det framgår inte av lag eller 

föreskrifter hur omfattande en läkarundersökning enligt LVU ska vara 

utan får bedömas utifrån det enskilda ärendet. 

Observera att läkarundersökningarna vanligtvis inte är lika 

heltäckande som hälsoundersökningen enligt LVU eftersom det ofta 

har gjorts ett omedelbart omhändertagande och råder tidsbrist vid 

dessa undersökningar. 



Hälsoundersökning

Berörda barn och unga har därför även ett behov av en 

hälsoundersökning (prop.2016/17:59 s.35).

När hälso- och sjukvård inklusive tandvård ges till barn ska barnets 

bästa särskilt beaktas enligt HSL (5 kap 6 §)och Tandvårdslagen (§

3), TvL.



Reflektion

1. Målgrupp

2. Gemensamma mål finns beskrivna

3. Barnkonventionen

4. SIP

5. Lokala överenskommelser

6. Skolan som medaktör

7. Implementering

8. Uppföljning



SAMS modellen



Begrepp 

Övergripande styrdokument

• Vision: Visionen talar om vart vi ska, ett önskvärt framtida tillstånd.

Styrdokument 

• Policy: Ett dokument på en övergripande nivå som anger mål och 

inriktning. Den är vägledande för beslut och styrning. 

• Strategi: En strategi talar om vad vi vill uppnå inom ett visst 

område. Strategin pekar ut handlingsinriktningar och långsiktiga 

mål. En strategi tar inte någon detaljerad ställning till utförande, 

prioriteringar eller metoder. Strategin går inte in på hur man 

praktiskt ska agera. 



Begrepp 

Styrande dokument som ofta fastställs på nämnd eller 

förvaltningsnivå

• Regional riktlinje: Dokument som innehåller en anvisning eller 

rekommendation för hur t.ex. en policy ska uppnås. Riktlinjer avser främst 

frågor rörande ren verkställighet. Riktlinjer kan betraktas som en slags 

handbok som ska ange ramarna för vårt handlingsutrymme i en viss fråga. 

(beslutad i politisk organisation)

• Handlingsplan: En sammanställning av aktiviteter som tillsammans ska leda 

till att uppnå mål. Den visar konkret vad som ska göras inom ett visst 

område, vem/vilka som ansvarar för uppgiften samt när det ska vara klart 

alternativt när det ska följas upp.



Begrepp 

Styrande dokument som ofta fastställs på nämnd eller 

förvaltningsnivå

• Rutiner: Hur aktiviteter ska utföras. Som stöd kan finnas checklistor, 

mallar, blanketter, formulär m.m.

• Samverkansöverenskommelse: En fördjupad beskrivning över hur 

samverkan mellan parterna ska gå till. 



Program
10:00 – 10:15 Inledning, Ing-Marie Wieselgren SKR

10:15 – 10:45 Preliminär analys av länens samverkansöverenskommelser, SKR

10:45 – 12:05  Workshop om effektiva samverkansöverenskommelser

12:05 – 12:15 Presentation av ”Att komma överens – en uppföljning av överenskommelser inom missbruks-

och beroendevården” (Vårdanalys 2017)

12:15 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:00  Delaktighet och brukarperspektiv, NSPHiG och Zophia Mellgren SKR

14:00 – 14:30  Workshop: Tar vi tillvara brukarorganisationernas kunskap? 

14.30 – 14.50  Rast

14:50 – 15:05 Hur VGR ska implementera samverkansöverenskommelserna, Jessica Ek VGR

15:05 – 15:25 Preliminära resultat av kartläggning av SIP 

15:25 – 15:35 Cirkulär om SIP, Anna Åberg jurist SKR

15:35 – 16:00 Avslutning



Workshop om effektiva 
överenskommelser 

• Vilket stöd behövs i arbetet med länsöverenskommelser? 

- Lokalt? Regionalt? Nationellt?

• Vad innehåller en effektiv länsöverenskommelse? 

• Hur implementeras länsöverenskommelsen och hur följs den upp? 

Tänk fritt utifrån dina kunskaper och om du vill kan du ta hjälp av 

sammanfattningen av förarbetet till lagstiftningen.



Vilket stöd behövs i arbetet med 

att ta fram ök?

Vilka rubriker behövs och vad 

ska de innehålla? 

Hur ska ök implementeras och 

följas upp?  

Nationell nivå:

Regional nivå:

Lokal nivå:
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Överenskommelser inom 
missbruks- och beroendevården

Zophia Mellgren, Sveriges Kommuner och Regioner

2019-12-02 Avdelningen för vård och omsorg



Lagkrav på bestämmelser om 
överenskommelser

 Förändringar i HSL och SoL genomfördes år 2013

 Kommuner och regioner fick skyldighet att ingå 

överenskommelser om samarbete kring personer som 

missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, 

läkemedel och dopningsmedel

 Syftet var att förtydliga ansvarsfördelningen mellan kommuner 

och regioner, samt stärka förutsättningar för samverkan

2019-12-02 Avdelningen för vård och omsorg



Vårdanalys hade i uppdrag att följa 
upp:

 hur många överenskommelser som ingåtts

 orsaker till varför överenskommelser inte har slutits

 om brukarrepresentanter varit delaktiga i utformningen 

 innehåll i överenskommelserna

2019-12-02 Avdelningen för vård och omsorg



Uppdraget var avgränsat- de har inte 
följt upp effekter och måluppfyllelse

2019-12-02 Avdelningen för vård och omsorg



Olika metoder användes

Kartläggning av överenskommelser

 Intervjuer med drygt 40 personer

 13 kommuner och 10 regioner 

 11 brukarorganisationer

Socialstyrelsens Öppna jämförelser 

2019-12-02 Avdelningen för vård och omsorg



Övergripande slutsatser

 Samtliga län och de flesta kommuner (212) hade eller var på väg ta fram 

överenskommelser 

 Positiv inställning till överenskommelser:

 inleder grundläggande samverkan

 ger en möjlighet att utbyta erfarenheter och ta del av olika perspektiv och 

förutsättningar

 ger en möjlighet att påbörja diskussioner om ansvarsfördelning

 Flera utmaningar och hinder i processen- från framtagande till tillämpning 

och slutmål…

2019-12-02 Avdelningen för vård och omsorg



Hindrande faktorer

De ursprungliga utmaningarna kvarstår: svårt enas om ansvarsfördelning

 I synnerhet kostnadsansvar är en utmaning

 Ekonomiska system ger inte incitament för samverkan

 Svårare enas kring vissa grupper, exempelvis personer med samsjuklighet

 I vilken ordning insatser ska göras och av vem?

 Olika ståndpunkter ansvarsfördelning:

 Förtydliga regionens ansvar? (Missbruksutredningen SOU 2011:35)

 Förtydliga regionens ansvar men huvudmännen bestämmer hur?

 Betona gemensamt ansvar och samverkan snarare än avgränsa ansvar?

2019-12-02 Avdelningen för vård och omsorg



Hindrande faktorer, forts.

 Befintlig struktur för samverkan kan hindra att 

överenskommelser tas fram

 Begränsad medverkan från primärvården 

 Hög personalomsättning är en utmaning

2019-12-02 Avdelningen för vård och omsorg



Främjande faktorer

 Befintlig struktur och tidigare erfarenheter av samverkan

 Samordnande funktioner

 Förankring och intresse på alla nivåer

 Integrerade verksamheter underlättar samverkan

2019-12-02 Avdelningen för vård och omsorg



Överenskommelser - ett av flera sätt 
att samordna vård och omsorg ? 

2019-12-02 Avdelningen för vård och omsorg



Rekommendationer

 Regeringen bör utvärdera överenskommelser 

ur ett patient- och brukarperspektiv 

 Regeringen bör utvärdera överenskommelser 

som ett av flera sätt att samordna vård och 

omsorg 

 Kommuner och regioner bör ta tillvara den 

kunskap och de strukturer som etablerades inom 

projektet Kunskap till praktik 

 Kommuner och regioner bör utveckla 

förutsättningar för brukardeltagande

Ladda ner rapporten här >>

2019-12-02 Avdelningen för vård och omsorg

https://www.vardanalys.se/rapporter/att-komma-overens/


Program
10:00 – 10:15 Inledning, Ing-Marie Wieselgren SKR

10:15 – 10:45 Preliminär analys av länens samverkansöverenskommelser, SKR

10:45 – 12:05  Workshop om effektiva samverkansöverenskommelser

12:05 – 12:15 Presentation av ”Att komma överens – en uppföljning av överenskommelser inom missbruks-

och beroendevården” (Vårdanalys 2017)

12:15 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:00  Delaktighet och brukarperspektiv, NSPHiG och Zophia Mellgren SKR

14:00 – 14:30  Workshop: Tar vi tillvara brukarorganisationernas kunskap? 

14.30 – 14.50  Rast

14:50 – 15:05 Hur VGR ska implementera samverkansöverenskommelserna, Jessica Ek VGR

15:05 – 15:25 Preliminära resultat av kartläggning av SIP 

15:25 – 15:35 Cirkulär om SIP, Anna Åberg jurist SKR

15:35 – 16:00 Avslutning



Delaktighetsspektrum 

• Tar vi tillvara 

brukarorganisationernas/

intresseorganisationernas 

kunskap?

• Ge exempel på 

förbättringsområden. 
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Att stärka samverkan med hjälp av 

överenskommelser och SIP

SIP i framtiden

• Kartläggning av status om hinder och 

framgångsfaktorer gällande användning av 

SIP och av överenskommelser om individer 

med behov av samordning och integrerade 

verksamheter. 

• Identifiera hinder och framgångsfaktorer för att 

kunna höja kvalitén i arbetet med effektiva 

samverkansök och arbetssätt. 

• Utveckling av plan för hur SIP bör se ut 

och fungera i framtiden för att kunna stödja 

både preventivt arbete och komplex 

samordning

• Genomförs genom en koncentrerad 

workshopserie med myndigheter, 

verksamhetsrepresentanter, patient- och 

brukarorganisationer och andra experter

Initiativ inom 

Kraftsamling för 

psykisk hälsa

En del av 

överenskommelsen

för psykisk hälsa 

2019



”Hjärtat” i SIP
Ursprungligt syfte med SIP – från Prop 2008/09:193

SIP ska upprättas för personer i alla åldersgrupper när den enskilde har behov av 

insatser som behöver samordnas. Arbetet med att ta fram planen ska påbörjas utan 

dröjsmål.

SIP ska säkerställa samarbete mellan huvudmännen, så att individers samlade behov 

av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodoses. Planeringens syfte är inte att reglera 

det ekonomiska ansvaret mellan de berörda huvudmännen.

Av planen ska framgå 

1. vilka insatser som behövs, 

2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för, 

3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget, och 

4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. 

Planering ska genomföras med lyhördhet och utifrån den enskildes vardagssituation 

och de mål hen ställer upp på olika livsområden. 

Även privata aktörer med uppdrag av hälso- och sjukvården och socialtjänst omfattas. 

Huvudmännen ska tillsammans med den enskilde och närstående identifiera andra 

aktörer, även icke-offentliga, som kan vara relevanta att inkludera i planen. 



Litteraturgenomgång

Intervjuer

Kartläggning av hinder och framgångsfaktorer 

Frågor på webb Fördjupad kontakt  

Stockholm, Skåne, Sörmland och 

Jämtland-Härjedalen 

Insamling av 

länsöverenskommelser 



Framgångar 
Stödjande arbetssättFörutsättningar

Individnivå

• Prioriterar att personal i verksamheterna 

utbildas och ges tid att arbeta

• Avstämning efter mötet • Prioriterar SIP tidigt i 

processen och SIP vid 

utskrivning• Tillit mellan verksamheterna

Fungerande 

samordnad 

individuell 

planering 

• SIP anpassas till personens 

förutsättningar, exv. under mötet 

med lokal och antal medverkande

Medarbetarnivå

• Tydlig mötesstruktur 

• Väl kända rutiner  

• Förmöten mellan 

verksamheter

• Systematisk uppföljning av 

arbetet med samverkan och 

välfungerande avvikelsesystem

Ledningsnivå

• Satsningar genom uppföljning 

och spridning av material

Särskilt kunniga som 

stödjer och följer upp  

• På verksamhetsnivå, 

exempelvis SIP-

samordnare

• På länsnivå, exv. 

samverkanssamordnare

Tekniska hjälpmedel 

• Lättanvända dokumentationssystem 

som alla har tillgång till

• Överensstämmande 

rutiner för  samverkan 
• Uthållighet och långsiktighet

• Förmöte för att förbereda 

och involvera personen 

samt inhämta samtycke

• Stimulansmedel 

• Att man känner till vad 

andra parter kan erbjuda 

för insatser

• Tillgång till telefon- eller videomöten

• Ha kunskap om SIP 

och arbetet kring det

• Lättillgänglig och anpassad 

information till invånare

• Samverkansforum på 

lokal och regional nivå

• Tydlig ansvarsfördelning

• Goda relationer

• Fler aktörer involveras 

vid behov

• Överenskomna mötestider



Svårigheter
Bristande uppföljningSvårigheter kring möten

Person

• Lagstiftning som hindrar att 

dokumentera och dela information 

digitalt 

• Begränsad möjlighet till delaktighet i 

processen

• SIP-moduler byggda utifrån 

utskrivningsprocessen är inte tillgängliga 

för alla aktörer och passar inte alla typer 

av SIP

• Bristande anpassning till personens 

förutsättningar, exempelvis 

mötesstruktur och antal 

medverkande • Stor målgrupp har bristande 

kompetens och kunskap om SIP

Ej fungerande 

samordnad 

individuell 

planering 

• Bristande information om SIP till 

personen

Medarbetare

• Obalans i vissa ersättningssystem
• SIP upplevs vara svårt att få till

• Hög personalomsättning

• Saknas omfattande 

genomlysning av 

nyttan med SIP

Ledning

Tekniska hjälpmedel

• Nya lagen om samverkan vid utskrivning har gjort att det 

råder förvirring kring när och hur SIP ska användas

Ingen samsyn

• Mångfald av planer, 

exempelvis Patientkontrakt, 

vilket skapar förvirring

• Liten förståelse för varandras 

uppdrag och ansvar

• Avsaknad av systematisk 

uppföljning av avvikelser 

• SIP är ingen rättighet

• Inget gemensamt system för 

uppföljning mellan huvudmännen

• Personal utan 

mandat

• Begränsad delaktighet för den enskilde i 

det IT-system som används

• Upplever sig inte ha tid att arbeta med SIP

• Bristande eller avsaknad av 

rutiner/riktlinjer för arbetet 

med SIP

• Otydlig arbetsfördelning

• Bristande uppföljning av 

personens upplevelse

• Vissa verksamheter 

dyker inte upp 

• Svårigheter att kalla

• Kallelse saknar syfte

• Svårt att hitta gemensam tid

• Görs först när behovet av samordning 

är krånglig 



IT-stöd för utskrivning från 
slutenvården och SIP i öppenvård  
(oktober 2019) 



Program
10:00 – 10:15 Inledning, Ing-Marie Wieselgren SKR

10:15 – 10:45 Preliminär analys av länens samverkansöverenskommelser, SKR

10:45 – 12:05  Workshop om effektiva samverkansöverenskommelser

12:05 – 12:15 Presentation av ”Att komma överens – en uppföljning av överenskommelser inom missbruks-

och beroendevården” (Vårdanalys 2017)

12:15 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:00  Delaktighet och brukarperspektiv, NSPHiG och Zophia Mellgren SKR

14:00 – 14:30  Workshop: Tar vi tillvara brukarorganisationernas kunskap? 

14.30 – 14.50  Rast

14:50 – 15:05 Hur VGR ska implementera samverkansöverenskommelserna, Jessica Ek VGR

15:05 – 15:25 Preliminära resultat av kartläggning av SIP 

15:25 – 15:35  Cirkulär om SIP, Anna Åberg jurist SKR

15:35 – 16:00 Avslutning



Barnkonventionen
Artikel 2, Unicefs kortversion

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3, Barnombudsmannen

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 

ska barnets bästa komma i främsta rummet.

Artikel 25, Barnombudsmannen

Konventionsstaterna erkänner rätten för ett barn som omhändertagits av behöriga 

myndigheter för omvårdnad, skydd eller behandling av sin fysiska, eller psykiska 

hälsa till regelbunden översyn av den behandling som barnet får och alla andra 

omständigheter rörande barnets omhändertagande.


