
   
  

    

 
 

PM för Case Management 2013-10-17 
 
Gemensam vision/syfte med detta dokument 
För att på bästa sätt kunna tillgodose behovet av samlat vård- och stöd för personer med 
omfattande psykiatrisk problematik, arbetar Helsingborgs stad, Region Skåne, 
Södermottagningen och Capio Citykliniken gemensamt med Case Management. Detta 
dokument ger vägledning åt vårt arbete med Case Management och är en bilaga till det lokala 
avtalet. 
 
Bakgrund 
Case Management är en vård- och stödsamordning som skapar ett ramverk för samverkan 
samt ger personen större inflytande insatserna den får. En Case Manager (CM) ansvarar för, 
planerar, organiserar, samordnar och utvärderar den vård och det stöd som ges en person 
under en bestämd vårdperiod. Arbetet är strukturerat, målinriktat, bygger på samverkan och 
skapar mer stabilitet och ökad förutsägbarhet för den aktuella personen och dennes 
närstående. Målen sätts tillsammans med den enskilde, och vid behov andra viktiga personer i 
det aktuella nätverket. Syftet är att på lång sikt öka förmågan till ett självständigt liv. En stor 
del av arbetet bör förläggas till personens närmiljö. 
 
En CM utses lämpligast på den vårdenhet/i den organisation där de flesta insatserna bedöms 
ligga. För att öka samarbetet mellan psykiatri och kommunpsykiatri, och för att möjliggöra en 
smidigare övergång mellan myndigheter, kan man till exempel utse en CM inom 
öppenvårdspsykiatrin och en kontaktperson inom kommunen. Huvudansvaret ligger inom den 
enhet som ansvarar för de största insatserna. Följande kriterier finns för att en person kan vara 
aktuell för att få en Case Manager: 
 
  

- Personen ska ha en psykisk funktionsnedsättning av den grad att den tydligt hindrar ett 
självständigt liv i samhället. Samsjuklighet med missbruk räknas in i detta. 

- Det finns ett stort behov av vård och stöd samt en hög vårdkonsumtion. 
- Kontakten bedöms långvarig (mer än 1 år). 
- Två eller flera aktörer (oftast kommunen och psykiatrin) är involverade runt personen 

eller beräknas komma att bli involverade i ärendet. Anhöriga är en aktör om personen 
önskar det. 

 
 
Hur utses en CM? 
Om det skulle visa sig att klienten uppfyller flertalet kriterier enligt ovan kan det bli aktuellt 
med Case Management-insatser och i dessa fall bör en CM sättas in i ärendet för mer utökad 
bedömning och kartläggning.  
  
 
Vem är CM? 
Personal med utbildning i Case Management och som arbetar enligt föreskrivna 
arbetsmetoder kan utses till CM. Det är viktigt att komma ihåg att arbetet som CM varierar i 
intensitet över olika faser i behandlingen, att det ofta innebär arbete utanför enheten, och att 
det emellanåt kräver oplanerade snabba insatser samt en del administrativt arbete. Planering 



   
  

    

 
 

framåt, samt utrymme för flexibilitet under dagen, är därför viktigt för att kunna bedriva vård 
och stöd enligt programmet.
 
 
Vad innebär CM? 
I vårt arbete med Case Management utgår vi från det material som Borell och Berglund 
(2013) sammanställt1, samt utbildningsmaterial från Kristianstad högskola; Case Management 
i Nordöstra Skåne Arbetsmodell och Arbetsblad2013. För mer utförlig information kring delar 
i arbetet och för arbets- och utvärderingsdokument, var god se detta.  
Som vid all behandling är det viktigt när man träffar en ny person att skapa en arbetsallians 
och goda förutsättningar för samarbete. I arbetet med Case Management betonas delat 
beslutsfattande, personligt självbestämmande och att ta fram förmåga hos individen. Tidigt i 
kontakten, som gärna kan ske hemma hos klienten, informerar man om den planerade 
kontakten och om vad Case Management innebär. Klienten skriver, om möjligt, under en 
blankett för samtycke för att göra samarbete i resursgruppen lättare. 
 
Bedömning 
Den första fasen i CM-arbetet handlar om att bilda sig en uppfattning om individens situation, 
besvär och mål. Denna bedömningsfas ska innehåll en kartläggning av klientens nätverk 
(Arbetsblad: Sociogram/Nätverksanalys), en beskrivning av den aktuella livssituationen 
(Arbetsblad: Intervju med brukare, En vanlig dag) och en analys över problem, mål, resurser 
och eventuella färdighetsbrister. Syftet med bedömningen är att tydliggöra vilka insatser som 
klienten behöver. Information behöver ofta hämtas både från individen och från personer i 
dennes nätverk (Arbetsblad: Individuell intervju med närstående). Andra arbetsblad och 
dokument än dessa som hittills nämnts kan också användas i kartläggningen/bedömningen. 
Bedömningen sammanfattas i journalen och ska sammanställas i en första Plan för personlig 
utveckling (se arbetsblad i Berglund & Borell, 2013) och en plan för Tidiga varningstecken 
och en Handlingsplan/krisplan (se arbetsblad).  
 
När bedömningen blivit mer komplett och vägledande för rätt insatser är det dags för ett första 
resursgruppsmöte. Vid detta möte ska, förutom klienten, utsedd CM, behandlande läkare 
och viktiga personer i nätverket delta. Målen med det första resursgruppsmötet är att stämma 
av målen med den enskilde, att ge och få information samt att fördela resurser utifrån den 
personliga utvecklingsplanen. Efter mötet ska de olika personerna runt den enskilde ha en 
tydlig och överenskommen planering kring hur respektive person eller myndighet ska arbeta 
mot överenskomna mål. På mötet upprättas en Samordnad individuell vårdplan där planerade 
insatser beskrivs. Dessa större resursgruppsmöten, med samtliga i nätverket ska hållas var 
tredje till sjätte månad för att följa upp arbetet och planera kommande insatser. Mellan dessa 
träffar samarbetar CM ofta med någon eller några få personer från resursgruppen vilket 
föranleder tätare kontakt som planeras utifrån klientens aktuella behov. 
 
Genomförande 
Under behandlingstiden är det CM:s roll att koppla in rätt resurser utifrån vilka besvär man 
ser och utifrån vilka mål som personen ställt upp. Att ta med närstående i processen i så tidigt 
skede som möjligt är att föredra, och en bra balans mellan insatser från det egna sociala 
nätverket och insatser från det professionella nätverket är ofta viktigt för att uppnå långsiktiga 
positiva resultat. Fokus under genomförandefasen är inriktat på att stärka individens egen 



   
  

    

1. Berglund, N. & Borell, P. (2013). Case Management och Resursgruppsarbete (Tidigare 
titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3. 

förmåga att öka kontrollen över den egna livssituationen. Regelbundna träffar i resursgruppen, 
återkommande utvärdering av insatser samt återkommande metodhandledning är viktigt för 
att bedriva ett effektivt arbete. De professionella insatserna avslutas först när brukaren uppnått 
en god social funktionsnivå, då viktiga behov anses uppfyllda samt när personen själv 
bedömer det. 
 
Återremittering 
I de fall man avslutat insatsen som Case Manager och behovet uppstår igen ska personen 
direkt återfå CM. Om det är möjligt ska samma person som tidigare var CM återfå kontakten. 
 
Arbetsblad som ska användas i bedömning/kartläggning (från Berglund & Borell, 2013) 
Sociogram/nätverksanalys (s. 13) 
Intervju med brukare (s. 14) 
En vanlig dag (s. 21) 
Plan för personlig utveckling (s. 24) 
Tidiga varningstecken (s. 38) 
Handlingsplan/krisplan (s. 41) 
 
Samordnad Individuell Plan (SIP) 
Om en eller flera samverkansparter är involverade i ärendet ska en samordnad individuell 
vårdplan göras gemensamt. SIP:en ska undertecknas av alla parter på mötet och kopieras upp 
till alla deltagare. Om det inte är möjligt ska Case Managern ansvara för att återkoppla SIP:en 
till hela resursgruppen senast en vecka efter mötet. 
 
Bedömningsinstrument (används var tredje månad för att utvärdera insatser) 
Global skattning av funktionsförmåga (GAF) 
Dagar i vård och stöd (DiVoS) 
Brukartillfredsställelse (Con-Sat) – själskattningsformulär 
  

sip:en
sip:en


   
  

    

 

 

 

Bilaga 1 ” PM för Case Management” 2013-10-17 

CM från en annan huvudman 

Grundregeln är att om en CM från en annan huvudman kallar till resursgruppsmöte ska detta 
prioriteras, om det finns en befintlig kontakt. 

Mottagningen på socialförvaltningen 

Som CM från en annan organisation kan du ansöka för din deltagares räkning, likt god man eller 
förvaltare, om din deltagare har svårigheter med detta. Med deltagarens medgivande delger du då 
mottagningen olika resultat av arbetsbladen, CAN-skattning, en vanlig dag, samt målformuleringar 
och eventuell samordnad individuell plan (SIP). Mottagningen kan då direkt utse en handläggare, 
utan att först behöva träffa personen. 

Mottagningen på arbetsmarknadsförvaltningen 

Som CM från en annan organisation kan du ansöka för din deltagares räkning, likt god man eller 
förvaltare, om din deltagare har svårigheter med detta. Med deltagarens medgivande delger du då 
mottagningen olika resultat av arbetsbladen, CAN-skattning, en vanlig dag, samt målformuleringar 
och eventuell SIP. Mottagningen utser en handläggare direkt utan att först behöva träffa personen. 

Remiss till Psykiatrin och Södermottagningen 

Om personen inte har en befintlig kontakt inom Psykiatri Skåne eller Södermottagningen kan CM 
vara behjälplig deltagaren att göra en så kallad ”egenansökan/egenanmälan” dit. Som CM bifogar du 
bedömningsinstrument i ansökan/anmälan och lämnar dina kontaktuppgifter ihop med deltagarens. 
Det är viktigt att du skriver att du vill få information om när bedömningssamtalet sker och att du 
följer med din deltagare dit. 

Att som CM från annan huvudman boka resursgruppsmöte där läkare medverkar 

Först och främst, boka tid via den kontaktperson som klienten oftast har inom psykiatrin. I vissa fall 
finns ingen sådan person, eller så finns inte kännedom om att sådan finns. 
Använd då faxmeddelande, där du som CM faxar din förfrågan om resursgruppsmöte, till den 
mottagning där klientens läkare befinner sig. På blanketten skriver du 

• Klientens personuppgifter 
• Ditt namn, arbetsplats och att du är CM 
• Att du önskar få förslag på tider då läkare kan närvara på resursgruppsmöte och att dessa 

förslag återsänds till dig. 


