
Välkomna till webbinarium om

SIP ur brukarperspektiv
Föreläsningarna spelas in, inte workshopen, 

och kommer finnas tillgängligt under 14 dagar

30 mars 2022



Skriv gärna frågor och reflektioner 
i chatten !

Du öppnar chatten genom att klicka på 

pratbubblan - om du inte kan använda 

chatten går det bra att under mötet maila

karin.lindstrom@skr.se

Skriv din mailadress i chatten så får du mötesmaterial och inbjudan till nya 

webbinarier!

mailto:karin.lindstrom@skr.se


Dagens agenda 13.00-15.00
13.00 Välkommen och introduktion
Ing-Marie Wieselgren, Projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa

13.10 Inledning av brukarorganisation. 

Mårten Jansson, Utvecklingsledare NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa.

13.20 Brukarrevision med fokus på SIP och barn- och unga
Beatrice Ikonen RSMH Riksförbundet för social och mental hälsa,  Maja Hagström projektledare Storsthlm

13.40 Brukarrevision ur patient, brukar och anhörigperspektiv. 

Bo Kåresjö, Ordförande Hjärnkoll Gävleborg

13.55-14.10 Gruppdiskussion 

14.10-14.20 Paus

14.20 Delaktighet i SIP. 

Fanny Eklund projektledare Riksförbundet Attention

14.40 Panelsamtal 
Mårten Jansson modererar, deltagare Beatrice Ikonen, Fanny Eklund, Bo Kåresjö



Vad borde vi kunna tjäna på att göra en SIP?

Patienten, brukaren, den anhöriga Personalen

SIP
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Patienten, brukaren, den anhöriga Personalen

Jag kan påverka mitt eget liv

Jag får självförtroende och framtidstro

Jag får möjlighet att ta till mig information 
och skapa kunskap utifrån mina 

förutsättningar

Vi kan utforma insatser som passar just mig

Jag känner mig sedd och bekräftad

SIP

Jag känner mig skicklig på mitt arbete

Vi kan hantera även komplexa vårdbehov 
effektivt

Arbetsglädje och Meningsfullhet

Jag får möta hela människor

Jag får bekräftelse på vad mina insatser leder till

Vi kan utforma insatser som är effektiva





Erbjudande till BUS-grupper: Brukarstyrd brukarrevision 
med barn/unga som medverkat i SIP

Varför?

• Bidra till ökad användning av systematiska arbetssätt för att följa upp barns, ungas och 
anhörigas upplevelser av insatser.

• Barn och unga med sammansatta behov riskerar i störst utsträckning att inte få stöd i tid

• Det finns indikationer på att arbetet med SIP inte alltid fungerar som tänkt (många 
avvikelser)

Vad är en brukarstyrd brukarrevision?

• Kvalitativ undersökning av verksamheter som ansvarar för vård, stöd och service

• Personer med egen erfarenhet leder arbetet med att genomföra revisionen

• Bidrar till en fördjupad och vidgad förstående av det område som undersöks i 
brukarrevisionen



Brukarrevision av Samordnad 
Individuell Plan

”För mig har syftet med SIP aldrig varit tydligt. Det har åtminstone aldrig känts 
som att det har varit för mig. Om mig, men inte för mig.”



Brukarrevisionens respondenter

• Enkätundersökningen bestod av 43 personer bestående av 42 
vårdnadshavare och 1 ungdom.

• 23 av 43 var män/pojkar och 18 av 43 kvinnor/flickor samt 1 icke-binär.

• De barn och unga som berörs i enkätundersökningen var 5-13 år (11 
barn) och resterande var 13-17 år (31 barn). 

• Fokusgrupperna var 3 till antalet. Vi intervjuade 5 kvinnor/flickor och 2 
män/pojkar i åldern 15-20 år.



Slutsatser från enkätundersökningen

• De stora flertalet av respondenterna var nöjda med SIP, både själva 
mötet och vad SIP resulterat i. 

• En tydlig framgångsfaktor är förekomsten av SIP-samordnare.

• Cirka hälften av respondenterna uppger att deras barn/ungdom har 
deltagit i SIP. Anledningar som nämns är: långa möten och för många 
deltagare. 

• Skolan är den myndighet som man upplever har störst behov av att 
utveckla sitt deltagande i SIP.

• Ingen av respondenterna identifierar att SIP är en process.

• Endast två av respondenterna har tagit del av dokumentation.



Fokusgruppsintervjuer

• Barn och unga i fokusgrupperna berättar att de känner sig bekväma med att bli företrädda av 
sina vårdnadshavare. Samtidigt beskriver de konfliktfyllda relationer med vårdnadshavare. De 
känner sig trygga med de beslut vårdnadshavarna fattar.

• Samtidigt visar resultaten att det är komplext att blir representerad av sin vårdnadshavare. 
Barn och unga berättar inte alltid för sina vårdnadshavare hur de egentligen mår vilket 
medför risker för att planeringen inte görs utifrån barn/ungas behov.

• Barn och unga ger SIP ett sämre betyg än vårdnadshavarna. Bland vårdnadshavarna var det 
få som upplevt konflikter eller oenighet på mötena. Det har däremot ungdomarna upplevt.

• Ingen av de barn och unga som deltagit i fokusgrupper identifierar att SIP är en process, utan 
ser SIP som ett möte. Ingen kan dra sig till minnes att de sett eller godkänt en plan.

• Barn och unga uttrycker att det de mest vill ha stöd i är sådant som inte tas upp på SIP-
möten. De talar om behov av kamratskap och samhörighet med andra i liknande situation, 
fritidsaktiviteter och behov av förebilder.



Förslag till förbättring

• Även om SIP är mer än ett möte så skulle vi brukarrevisorer vilja se en 
översyn runt mötets genomförande för att förbättra förutsättningarna för 
unga att delta på SIP-möten.

• En tydlig plan för lärande mellan aktörer i Stockholms län med syfte att 
utveckla mer tydliga arbetssätt runt SIP för att processen skall bli mer 
transparent för brukaren.

• Vi har sett indikationer på att det finns faktorer som direkt påverkar 
vårdnadshavares förutsättningar att vara delaktiga i SIP-processen. 
Ekonomiska förutsättningar och egen psykisk ohälsa framträder i 
brukarrevisionen. Brukarrevisionen vill uppmuntra till vidare studier i 
frågan.



Tack!

Maja Hagström, UPH Stockholms län, maja.hagstrom@storsthlm.se

Beatrice Ikonen, RSMH Utbildning, beatrice.ikonen@rsmh.se

mailto:maja.hagstrom@storsthlm.se
mailto:beatrice.ikonen@rsmh.se


Brukarstyrda 

Brukarrevisioner i 

Gävleborgs län

Föreningsnätverket för psykisk 

hälsa i Gävleborg i samarbete 

med Region Gävleborg och 10 

kommuner i länet.



Bakgrund

• Hösten 2020 fick Föreningsnätverket förfrågan om att påbörja 
arbetet med att införa Brukarstyrda Brukarrevisioner i regionen. 

• Föreningsnätverket tackade ja och 7 brukare utbildades till 
Brukarrevisorer under våren 2021. 

• Samtidigt fick vi uppdraget från Utskottet för psykisk hälsa i 
Region Gävleborg att genomföra en brukarrevision av SIP.

• Målgrupper:

• Du som har eller har haft en SIP

• Du som är närstående till en person som har eller har haft en 
SIP.

• Du som tycker att du borde fått en SIP, men inte fått det.



Resurser och Metodval

• Regionen bistår med en samordnare och en person som hjälper 
oss med metodstöd. Båda anställda i Region Gävleborg. 

• Utbildningen vi fick genomfördes av två samordnare från 
NSPHiG. De har genomfört många brukarrevisioner och de 
erbjöd oss dessutom att nyttja alla mallar de tagit fram. Vi kunde 
också studera färdiga brukarrevisioner. De har också varit oss 
till stöd när vi har behövt fråga om problem vi ställts inför. 

• Vi valde att göra en digital enkätundersökning som också kunde 
besvaras i pappersformat.  Dessutom har vi valt att komplettera 
med djupintervjuer. 



nuläget

• Vi har arbetat med revisionen under ca 1 
år. 

• Vi har fått in 31 enkätsvar. Gjort 8 
djupintervjuer.

• Bemötandet från chefer i Regionen har 
varit mycket gott. Däremot har det varit 
svårt att nå ända fram till de 
brukare/patienter vi sökt nå! Någonstans 
stoppar det upp?

• Vi har samma upplevelse gentemot de 
10 kommuner vi har i länet!

• Eftersom detta är vår första revision, och 
inte är så vana ännu, har vi upplevt det 
som besvärande. 

• Då vi inte upplever att vi fått det stöd vi 
behöver från region och kommuner, så 
beslutade vi i revisionsgruppen att gå 
tillbaka till uppdragsgivaren och göra 
dem medvetna om vårt upplevda 
problem. Vi fick ett svar vi inte förväntat 
oss! ”Då får ni avsluta uppdraget!” (Vi 
har ingen kritik på samordnaren och 
metodstödet!)

• Det betyder att vi nu börjat 
sammanställa enkätunderlaget samt 
djupintervjuerna och skriva en rapport 
utifrån det material vi har. 



reflektioner/lärande – just nu!

• Om vi jämför befolkningsunderlaget i Gästrikland med Västra Götaland - är vårt 
dataunderlag jämförbart med deras.

• Kanske hade varit lättare att göra en första brukarrevision på till exempel ett 
boende. Då det hade varit lättare att nå chefer och personal samt brukare/patienter. 

• Då vi inte sitter på någon reell makt är det viktigt att uppdragsgivaren lägger ned 
stor möda på att informera och beordra aktuella chefer i sin organisation. Det 
verkar inte räcka med allmän information, eller att det framgår att vi arbetar på 
uppdrag av… 

• SIP är lagstadgat! Ändå verkar det som det huvudsakliga ansvaret ligger på 
brukaren/patienten att få till en SIP!?

• Behov av en samordnare i brukarorganisationen har blivit tydligt. I regioner som 
ligger före i användandet av Brukarstyrda Brukarrevisioner, Patientforum och Peer 
Support har också brukarorganisationer med resurser, typ NSPH. I vårt län har vi 
inte kommit så långt ännu. 



reflektioner/lärande – just nu!

• Det är lätt att glömma att vi inte är professionella - vi är personer med egenerfarenhet, eller 

med närståendeerfarenhet av psykisk ohälsa, som får möjligheten att komma in i en 

verksamhet och under strukturerade former få undersöka hur brukarna/patienterna upplever 

den vård de får.

• Det är en kvalitativ undersökning vi gör, inte en kvantitativ! 

• Om inte uppdragsgivaren ”bäddar för oss” i organisationen, så blir uppdraget onödigt svårt. 

• De brukare/patienter vi träffat och fått intervjua har alla varit mycket tacksamma! Vi upplevs 

lyssna på deras behov som inte gjorts under en SIP!

• Flera personer som intervjuats har känt sig i mentalt underläge och att de olika aktörerna 

redan har bestämt sig! 

• Flera personer upplever att de fått väldigt dålig information. Aktörer har upplevts alltifrån 

engagerade till helt oengagerade. 

• Om man tittar in på SIP KOLLEN, ser man följande:





Tack!

• Vi håller som bäst 
på att starta upp ett 
viktigt och konkret 
verktyg med syfte 
att påverka och öka 
brukarinflytandet! 



Delaktighet i arbetet med 
SIP



Delaktigh

et

Struktur Bemötande

Hörnstenar för 

att lyckas i 

arbetet med SIP



Vem har jag framför mig? 



Innan mötet



NULÄGE BEHOV OCH MÅL
Vad behöver hända?

PLANERING
Vem gör vad när?

- Tid för mötet:
- Frågeställningar:
- Mål:

Datum för nytt möte:

Nuvarande stöd:

Vad är svårt?Vad fungerar?

Använd 

tavla!



På mötet



Tack!



Webbinarie SIP och skola

4 maj 2022, kl. 13:00 - 15:00

SIP som verktyg vid samverkan finns inte omnämnd i Skollagen men 

då skolan är ett av barns viktigaste sammanhang behöver de 

samverka med såväl socialtjänst som hälso-och sjukvård för att barn 

ska kunna få god vård och omsorg.

Det finns många goda exempel på samverkan mellan förskola/skola 

och andra aktörer och många gånger används SIP. Vi kommer att få 

möta en del av dem på detta webbinarium.

Länk och program kommer att läggas ut i kalender på www.uppdragpsykiskhalsa.se



Tack för ditt deltagande!

 Inspelningen av webbinariet kommer att finnas på 

www.uppdragpsykiskhalsa.se i två veckor.

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/

