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Västra Götalands län

Ett geografiskt område:

• 1 738 570 invånare (2021)

• 17 % av Sveriges befolkning

• 1 region

• 49 kommuner

• 4 kommunalförbund

• 6 vårdsamverkansområden

• 291 vårdcentraler

• 5 sjukhusregioner



Backspegeln

Styrgruppen för Psykisk hälsa gav 2018 ett uppdrag att se över, och vid behov revidera, den 
länsgemensamma riktlinjen för SIP samt mallar och utbildningsmaterial. Efter översyn konstaterades 
att riktlinjen behövde revideras.

3 huvudorsaker till revideringen:

• Ny lagstiftning sedan 2018 Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård. Syftet med den nya lagen är att patientens övergång från slutenvård till öppenvård ska 
vara trygg och säker. Processen inkluderar även erbjudande om samt upprättande av SIP.

• Lagstiftningen om SIP sedan 2010 i Hälso- och sjukvårdslagen (16 kap. 4 §) och 
Socialtjänstlagen (2 kap. 7 §) har inte gett avsedd effekt.

• I Västra Götaland fanns sedan 2005 separata Riktlinjer för samverkan för barn och unga,  VästBus.



Effektmål

• Samordnad Individuell plan (SIP) ska erbjudas alla personer som har behov av insatser från både 
socialtjänsten (skola) och hälso- och sjukvården. Information ska finnas inom samtliga 
verksamheter inom Västra Götaland om SIP processen, när och hur SIP upprättas samt vilka stöd 
som finns att tillgå både analogt och digitalt. 

• Genom användning av SIP kan patientsäkerheten stärkas vilket leder till en tryggare och bättre 
hälsa, vård och omsorg för individen. 

• Arbetet ska bidra till uppfyllande av satta mål i ”Riktlinje och rutin för in- och 
utskrivningsprocessen i Västra Götaland” samt ”Länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa i 
Västra Götaland”. 





Faser i förändringsarbete

1  Behovsinventering

2 Installation

3  Användning

4 Vidmakthållande



Behovsinventering

”Att identifiera och tydligt uttala behovet ökar 
möjligheterna att lyckas med en implementering. 

Det behövs vanligen någon form

av objektiva data som kan belysa behoven ”svart på vitt”.

1  

Behovsinventerin

g

2 Installation

3  Användning

4 Vidmakthållande



Underlag för behovsinventering



Tips på förbättringar i arbetet med 
och deltagandet i SIP

 Skapa förutsättningar för aktörers 
deltagande i SIP-processen

 Tydliggör uppföljningsansvar 
mellan SIP-möten

 Information om vart den 
enskilde/närstående kan vända sig 
om SIP-processen inte går framåt, 
eller om man inte får en SIP trots 
behov

 Spridning av information och 
kunskap

 Fokus på den enskildes 
rättigheter

 Ökad kunskap och träning i 
samverkan och delaktighet

 Öka kunskap i psykisk ohälsa och 
bemötande.



Installation

När en behovsinventering gjorts och det finns ett beslut 
om att

införa en ny metod, är nästa steg att säkra nödvändiga 
resurser.

Det handlar om lokaler, tid och aktiviteter, nytt material,

rekrytering och utbildning av personal.
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4 Vidmakthållande
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Strategisk plan
”Stärkt arbete med SIP i Västra Götaland”

Satsningen består av tre delar:

Revidera 

riktlinjerna och ta 

fram nytt material

Sprida materialet 

och utbilda 

utbildare

Öka kunskapen om 

SIP hos våra 

invånare



SIP är 
lagstadgat 

§
sedan 2010 i Hälso- och 

sjukvårdslagen (16 kap. 4 §) och 

Socialtjänstlagen (2 kap. 7 §) 

sedan 2018 i Lagen om 

samverkan vid utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård
§

Från 1januari 2021i 

Överenskommelse om 

samverkan för barn och ungas 

hälsa



Vardsamverkan.se

SIP är inte bara ett verktyg i samverkan det är ett arbetssätt

https://www.vardsamverkan.se/omraden/samordnad-individuell-plan-sip/


Fokusförflyttning

Organisation

Reaktiv

Passiv mottagare

Isolerade insatser

Person och relation

Proaktiv och hälsofrämjande

Aktiv medskapare

Sammanhållna insatser utifrån 

personens fokus



”Att gå ur 
grundskolan med 
betyg till barn och 

fritid!”

”Att kunna känna 
mig trygg och bo 

hemma!”
”att kunna dansa 
bröllopsvals med 

min dotter om 2 år!”

”Att må bra och vilja 
gå till skolan igen!”

”att kunna bo i 
sommarstugan till 

sommaren!”

”att leva gott så 
länge det går!”



SIP
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Överenskommelser och 
Riktlinjer

Hälso- och sjukvårds 
avtal

Lagstiftning

Kontinuitet

Delaktighet Trygghet

Samordning

Tid 
Efterfråga SIP

Chefer 
Ledare
Politiker

Förutsättningar som 
måste finnas med för 
att kunna lyckas fullt 
ut!



Samverkan med SIP som 
verktyg  

För människors hälsa och samhällets hållbarhet 

- tillsammans når vi längre i Västra Götaland!

Information till dig som är chef eller ledare i xx



Samverkan är aldrig starkare än dess svagaste länk



Att integrera och kombinera våra perspektiv 
och kontexter är kärnan i samverkan



Utbildning



Användning

”När den nya metoden börjar användas händer det ibland 
att

den professionelle känner sig obekväm och osäker. I 
denna fas

misslyckas därför många förändringsarbeten. Risken är 
att

den professionelle i stället för att använda metoden på

förväntat sätt ändrar och anpassar den efter eget huvud. 
För att

förhindra det kan det vara bra med en integrerad och 
löpande
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När förändringsarbetet når fas tre ”Användning” är det enligt Fixsen
med kollegor 

tre faktorer som är centrala för att förändringsarbetet

ska lyckas:

• kompetens hos användarna

• en stödjande organisation

• ett effektivt ledarskap



Ledarskap

Utbilda chefer

Utvecklat IT-stöd SAMSA

Förvaltning

Överordnat stöd

Revidera riktlinjerna!

Nytt stöd-, informations- och 
utbildningsmaterial

Uppföljning

Utbilda utbildare

Nätverk för SIP samordnare

Samlat SIP material

Öka kunskapen om SIP hos våra 
invånare

Långsiktighet/Vidmakthållande

NY SIPprocess!

Ledarskapet är avgörande för 
en effektiv verksamhet i 
allmänhet och en lyckad 

implementering i synnerhet.



Vidmakthållande

”När mer än hälften av de professionella använder den 
nya

metoden på det sätt som avsetts kan man tala om att 
metoden

är implementerad. Efter ytterligare ett till två år har ”det 
nya”

blivit rutin.”
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”Samverkan är inte ett tillstånd som kan uppnås vid ett givet 
tillfälle, utan är en levande process som varje dag måste erövras, 

etableras och ständigt underhållas”

(Samverkansutredningen SOU2000:114)



Fortsatt förvaltning

Viktigast att kunskap finns lokalt där samverkan 
och de viktiga mötena sker!

Västra 
Götaland

Skaraborg

15 kommuner

Alla 
verksamheter

SAMLA

2 kommuner

Alla 
verksamheter

SIMBA

4 kommuner

Alla 
verksamheter

Göteborg

14 NOSAM

Alla 
verksamheter

Södra 
Älvsborg

7 kommuner

Alla 
verksamheter

Fyrbodal

15 kommuner

Alla 
verksamheter



Uppföljning kvantitet



Uppföljning kvalitet

• Brukarrevisioner

• SIPKollenVG?



Intresse från politiken?



Slutklämmen
Det är ingen quick fix att implementera en reviderad SIP riktlinje och ett förändrat arbetssätt.

Det är inga enstaka beslut på länsnivå, här måste också beslut fattas av region och kommuner på hemmaplan 
där samverkan sker. Vi behöver samverkan på alla nivåer. Det krävs ett samspel i hela kedjan för att få det att 
fungera. 

För att invånaren i Västra Götaland ska vara trygg med att en SIP erbjuds och att en sådan upprättas krävs:

• Lagstiftning på makronivå

• Hälso- och sjukvårdsavtal på mesonivå

• Överenskommelser på mesonivå

• SIP-process på mikronivå





Paus



Stärkt brukarmedverkan
Sedan november 2018 pågår en satsning på att utveckla brukarmedverkan i Västra Götaland

Brukarrevisioner

”Jag lever mitt liv mellan stuprören”

”Brukarrevision av SIP för barn och ungdomar i Västra Götaland”

Samarbete med brukarrepresentanter genom 

hela uppdraget – Revidera riktlinjerna och ta fram nytt material



”Ledstjärna i 
arbetet”



Kvaliteten av upplevd SIP följs upp av 
brukarrevision 
utförd av Nationell Samverkan för 
Psykisk Hälsa (NSPH) Västra Götaland 
och Göteborg, vartannat år





Öka kunskapen om SIP hos invånarna

Webbinarium för brukarföreningar  

– nya ”SIP-riktlinjen” och 

”Överenskommelse om samverkan för

barns och ungas hälsa”

SIP-utbildning 3 stycken om SIP-processen





Öka kunskapen om SIP hos invånarna

Nytt informationsmaterial kommer 

våren 2022

1. Informationsmaterial till de som är 

aktuella för en SIP

2. Allmän information i på de platser 

aktuella personer vistas t.ex. väntrum



Implementering av SIP på 
SiS, Statens institutionsstyrelse

SIP och SiS



Pilotprojekt för unga som vårdas vid 
Statens institutionsstyrelse (SiS)
2021-2022



Bakgrund och Mål
Västra Götalandsregionen blev i juni 2020 beviljade statsbidrag för 
utvecklingsarbete med integrerad vårdform för barn och unga som 
vårdas vid Statens Institutionsstyrelse (SiS). 

Målet med projektet är att utarbeta långsiktiga och hållbara 
strukturer för integrerat arbete mellan organisationerna, så att 
ungdomarna vid behov kan ta del av hälso-och sjukvårdens insatser på 
samma villkor som alla andra ungdomar.

Överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa (kommun 
– region)

Regional utvecklingsplan BUP – brett barn-och ungdomspsykiatriskt 
perspektiv

2021-12-15 Kunskapsstöd psykisk hälsa







Inför placering
I samband 

med placering

Uppföljning 
under 

placering
I samband 
med avslut Uppföljning

Socialtjänstens 
utredning

Socialtjänstens 
konsultation

Överföring av 
information och 

ansvar

Läkarundersökning 
32§ LVU

Hälsoundersökning 
fysisk /psykisk

Hälsoundersökning 
oral

Socialtjänsten 
ska noga följa 
planeringen 
för de barn 

och unga som 
är placerade 
utanför det 

egna hemmet. 
SIP ska följas 

upp 
kontinuerligt.

Vid hemgång 
eller 

omplacering 
ansvarar 

socialtjänsten 
för att SIP-

möte 
genomförs och 

SIP följs upp

Socialtjänsten 
ska, om SIP 
finns inför 

hemgång/ompl
acering, följa 

upp SIP 
planeringen 
efter flytten. 

BVC och 
elevhälsan

Tandvård

Pågående 
vårdkontakter

Fast vårdkontakt och SIP

Överföring av 
information och 

ansvar
Skriftligt 

utlåtande från 
förskola/skola

Hälsoundersökning 
asylsökande

SIP upprättas och 
fast vårdkontakt 

utses



SIP som verktyg i 
samverkan 

– för barns och ungas 
hälsa

och samhällets hållbarhet! 

Tillsammans når vi längre i Västra Götaland!
SIP-utbildning 
3 tillfällen á 3 timmar



TACK FÖR IDAG!

”Tillsammans når vi längre för barns och ungas hälsa 

och

samhällets hållbarhet!”

Jessica Ek 

Länsövergripande SIP-samordnare i Västra Götaland

jessica.ek@vgregion.se

Kerstin Nilsson

Funktionsrätt Västra Götaland

kerstinnilsson51@hotmail.com

Sara Olander

Verksamhetsutvecklare sjukvård, SiS

Sara.Olander@stat-inst.se
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