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Case Management - vård och stödsamordning 

 

 Brukaren i fokus. 

 Återhämtningsinriktat 

 Ett gott och värdigt bemötande 

 

 Samordnade insatser 

 Samverkan 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inledning 

Hälsa i tid- HIT startades 2012 som ett FINSAM projekt i Helsingborg.   I projektet deltog Helsingborgs 

stad: Socialförvaltningen, Vård och omsorgsförvaltningen, Utvecklingsnämnden och Region Skåne: 

Psykosmottagningen och Beroendemottagningen samt Södermottagningen.  

 

Syftet var att få ett samlat grepp för samverkan och utveckla nya samverkansformer runt målgruppen 

personer med psykisk funktionsnedsättning och samsjuklighet. Samverkansformen som valdes var Case 

managment. Projektet pågick under 2012-2014. 

 

Case Management  

Det finns olika former av Case Management som alla syftar till att stödja individen i sin återhämtning 

och empowerment/egenmakt. I Helsingborg utgår arbetet från metodprogrammet Integrerad Psykiatri, 

som innebär ett samhällsbaserat och sammanhållet stöd för den enskilde personen. Grunden i Case 

Management är Resursgruppen som leds av den det berör och dennes Case Manager. 

 

Återhämtning: Innebär att individen får tillbaka funktioner och upplever en förbättrad livskvalitet trots 

sjukdom. 

 

Empowerment – egenmakt: Innebär att individen återtar kontrollen och förmågan att själv styra sitt liv. 

 

Samhällsbaserat: Betyder att man träffas ute i samhället eller där individen väljer att mötas. Att den det 

berör och anhörigas/närståendes aktiva insatser ses som avgörande för stödet. Det för med sig att allas 

insatser ska tas tillvara (den det handlar om, anhöriga/närstående, vänner, personal och alla andra 

resurser i samhället som kan vara till nytta).  

 

Sammanhållet: Betyder att det finns en person, Case manager, som ansvarar för att individen får vård & 

stöd i rätt tid och i rätt ordning utifrån sina behov & personliga mål. Case Managern är utsedd av de 

ansvariga organisationerna och har ansvar för, planera, organisera och utvärdera stödet och vården för 

individen under hela den tid som denne är i behov av stöd från samhället.  

 

Integrerad psykiatri  

Integrerad psykiatri innehåller sex huvudinslag: 

 

1. Att kartlägga individens problem och mål. 

2. Att lära ut hur man minskar stress. 

3. Att lära ut hur man effektivt löser problem och uppnår mål. 

4. Att göra den psykiska sjukdomen och behandlingen begriplig. 

5. Att förbättra kommunikationen mellan medlemmarna i resursgruppen. 

6. Att förebygga och hantera kriser. 

 

 



 

 

Målgrupp  

Vuxna personer med en allvarlig psykisk sjukdom och/eller missbruk. Personen ska ha behov av insatser 

och vård från flera olika myndigheter och behandlingsinsatser. Det psykiska tillståndet ska vara av en 

sådan art att individen själv inte har förmåga att samordna sina insatser. 

 

Syftet med Case managment 

Tillsammans med den det berör arbeta för att få till en god samverkan mellan myndigheter, enheter och 

anhöriga som har eller ska ha kontakt med personen utifrån de mål som individen själv sätter upp. 

Syftet med samverkan är att individen ska få adekvat hjälp och stöd, sammanhållna vårdkontakter, för 

en förbättrad tillvaro samt stöd i en återhämtningsprocess från psykisk ohälsa. 

 

Case Manager (CM) i Helsingborg 

En Case manager är anställd inom psykiatrin eller kommunen i Helsingborg och har förutom sin 

yrkesprofession examinerat på 7,5 högskolepoäng eller 30 högskolepoäng i Case management enligt 

Integrerad psykiatri på högskola eller utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig.  

 

Metoden Integrerad psykiatri används till viss del i verksamheterna utan att en Case manager tillsätts. 

 

I de fall både kommun och psykiatri träffar individen och en CM ska tillsättas så ska den som har bästa 

kontakten/alliansen med personen också bli CM. Det är viktigt att om möjligt ta hänsyn till individens 

egna önskemål.  

 

CM arbetar utifrån det material som framtagits i nordöstra Skåne.  

http://vardgivare.skane.se/patientadministration/trycksaker/handbocker/case-management/ 

Arbetsgång i Case managment 

- Alliansskapande 

- Information 

- Samtycke 

- Hembesök 

 

Bedömningsfas 

Under bedömningsfasen görs en analys av individen och anhörigas situation. Genom att kartlägga 

nuläget, problem, behov och resurser är det möjligt att formulera mål och delmål. I materialet finns 

särskilda verktyg som kan användas för att involvera anhöriga/närstående och barn. Verktyg finns för att 

mäta individens upplevelse av livskvalitet och psykisk hälsa.   

 

Anhöriga, barn och närstående: Är betydelsefulla resurser för individen i dennes återhämtningsprocess.  

http://vardgivare.skane.se/patientadministration/trycksaker/handbocker/case-management/


 

 

Planeringsfas  

Under planeringsfasen förbereds första resursgruppsmötet. Individen formulerar sina mål och delmål 

och Resursgruppsmedlemmar utses. Med hjälp av problemlösning och stressanalys löses problem och 

hantering av stress.  Första resursgruppsmötet genomförs där planen för personlig utveckling/ 

samordnad individuell plan presenteras och arbetsuppgifter fördelas. Dialogen i resursgruppen sker 

utifrån delat beslutsfattande. 

 

Krisintervention: Innebär att en krisplan med tidiga varningstecken och handlingsplan upprättas där det 

blir tydligt vem som gör vad när personen mår sämre. 

 

Resursgrupp: Deltagarna utses utifrån de mål som individen tillsammans med Case managern 

formulerar. Deltagarna i resursgruppen är de personer som individen anser kan vara till stöd och hjälp. 

Resursgruppens deltagare kan växla beroende på individens behov och målformulering. Att delta i en 

resursgrupp är en viktig uppgift och ska därför prioriteras.  

Plan för personlig utveckling - Samordnad individuell plan (SIP): Utgör basen för resursgruppens arbete 

och ligger till grund för de beslut som fattas av resursgruppen om hur individens mål och delmål ska 

uppnås. Alla beslut i resursgruppen sker utifrån ett delat beslutsfattande. 

 

Genomförandefas 

Under genomförandefasen arbetar individen, Case managern och resursgruppen gemensamt för att nå 

individens mål. Resursgruppen träffas regelbundet för att utvärdera och planera fortsatt arbete.  

 

Stödfas 

Under stödfasen fortlöper arbetet med att stärka individens egna förmågor och egen makt över sin 

livssituation. Resursgruppsarbetet fortlöper med regelbundna uppföljningar och utvärderingar.  

 

Case managern har regelbunden handledning för att säkerställa programtrohet. 

 

Gemensamt arbete för Case management i  Helsingborg 

För att fortsätta arbetet med att implementera Case management i Helsingborg har alla verksamheter 

skapat egna handlingsplaner.  

Verksamheternas enhetschefer träffas i en styrgrupp.  

Utsedda kontaktpersoner i respektive verksamhet fungerar som kunskapsspridare och som en länk till 

styrgruppen. 

I Helsingborg finns utbildade handledare i Case managment som har i uppdrag att handleda utbildade 

Case managers. 

 


