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Gemensam satsning på Sip (samordnad individuell plan) 
Erik Bengtsson, socialförvaltningen och Jenny Rudberg, Vuxenpsykiatrimottagning Södergatan, 
pratar om en gemensam satsning för att utbilda medarbetare i kommun och region om 
Samordnad individuell plan (sip). 

Utbildningen innehåller flera delar. Vad var syftet när Sip kom 2010? Mötesformer, att du vet 
vad du ska prata om och hur du förbereder mötet med brukaren. Ta in varandras perspektiv. 
Vad innebär respektive verksamhet? Vad kan du lösa i tjänstemannamötet? Utbildningen är 
också en möjlighet att knyta kontakter.  

För att ta fram vad utbildningen behöver innehålla har de bland annat tittat på brister i 
samverkan och andra tidigare erfarenheter. Där framkommer fall där verksamheter pratar över 
huvud på klienten, är oense sinsemellan, ”beställer” insatser av varandra eller inte följer upp vad 
som sagts på föregående möten. De har också tittat på organisationernas förutsättningar att 
komma på möten.  

De genomför utbildningarna digitalt med 30-50 deltagare i mixade grupper. Habilitering, 
vuxenpsykiatri och tio kommuner i nordvästra Skåne deltar. En utbildning är en halvdag, med 
uppföljning en månad senare. 

De rekommenderar också boken ”Sip – mötet, planeringen, processen” av Fanny Eklund och 
Sanna Halfdan. 

De funderar också på att bjuda in brukarorganisationer till en riktad utbildning. 

 
FACT 
Jenny Rudberg berättar också om Vuxenpsykiatrimottagning Södergatan, som jobbar enligt 
FACT (Flexible Assertive Community Treatment). Det är ett heltäckande psykiatriskt program 
för att möta patienternas behov på ett återhämtningsinriktat och effektivt sätt. 

Det innebär att ett multiprofessionellt team erbjuder personer med svår psykisk sjukdom 
integrerade och allsidiga insatser i långsiktiga, uppsökande och flexibla former. Arbetet sker i 
samarbete med patientens professionella nätverk, närstående och andra resurser i närmiljön. 

Teamet består av bland annat läkare, psykolog, sjuksköterska, kurator och arbetsterapeut. I 
teamet ingår även en peer support, det vill säga en person med egen erfarenhet av psykisk 
ohälsa. 

Ett pågående forskningsprojekt gör att det blir en lottning bland de sökande, där varannan 
person kommer till FACT och varannan får ”vanlig” vård. Blir du inte lottad och om behovet 
kvarstår efter ett år får du FACT. Idag finns det cirka 100 deltagare, men det behövs fler, då det 
finns cirka 200 platser. 

Kriterier är bland annat ett mående som pendlar, och beror på depressioner, psykoser eller 
bipolaritet. 



 
Överenskommelser 
Anna Åkerman, psykiatrisamordnare på Helsingborgs stad, berättar om den 
ramöverenskommelse som sedan 1 juni gäller alla kommuner i Skåne och Region Skåne. 

• Ramöverenskommelsen är ett viktigt steg i arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och 
främja psykisk hälsa.  

• Den fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva och utveckla samarbete för att 
bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Samarbete ska 
ske med individen i centrum.  

• Ramöverenskommelsen ska ligga till grund för lokala överenskommelser som arbetas 
fram och uppdateras inom Lokalt samråd psykiatri nordväst. 

Ramöverenskommelsen syftar till att personer inom målgrupperna ska:   

• Få tillgång till tidiga insatser på rätt nivå 
• Få möjlighet att leva som andra och att vara delaktiga i samhället 
• Få stöd till återhämtning 
• Få möjlighet till rehabilitering/habilitering utifrån individuella förutsättningar. 

Parterna har ett gemensamt ansvar för samarbete utifrån den berörda personens behov. 
Samarbete och samordning ska utgå från mötet med personen och dennes närstående. 

Gemensam värdegrund 

• Vi arbetar med individfokus och skapar personcentrerade samarbetslösningar utifrån 
individens behov och förutsättningar. 

• Vi strävar efter att tillgodose personers förväntningar på inflytande och 
självbestämmande, respektfullt, bemötande samt en lättillgänglig vård av hög kvalitet. 

• Vi ska upplevas som en gemensam organisation utifrån den berörda personens 
perspektiv. 

Oklarheter om kostnadsansvar, eller brist på resurser, får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård 
och behandling eller att vård och behandling försenas. 

Nyheter i Ramöverenskommelsen 

• Vi har slagit ihop överenskommelserna för vuxna, barn och unga och missbruk. 
• Vi sätter individen i centrum och lyfter delaktighet och inflytande.   
• Mer fokus på förebyggande arbete. 
• Vi lyfter fram barnkonventionen.  
• Synkronisering med HS-avtalet med länkar. 
• Vi har uppdaterat och förtydligat information om SIP, Samordnad individuell plan och 

SVU, Samverkan vid utskrivning. 

 
Lokal överenskommelse 
Den lokala överenskommelsen gäller från 1 oktober 2021 och utgår från 
ramöverenskommelsen. Här framgår hur alla inblandade i Regionen och våra 10 kommuner i 
nordvästra Skåne, däribland Helsingborgs stad, ska bedriva och utveckla samarbete, hur vi 
gemensamt ska arbeta tillsammans för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling 
för målgrupperna. 



Nyheter i den lokala överenskommelsen  

• Förtydligat strukturen och tillgängligheten med aktuella länkar 
• Tydligare fokus på SIP och närvaro vid SIP-möten 
• Tydligt fokus på gemensamma utvecklingsområden  
• Skolnärvaro är tillagt som ett gemensamt utvecklingsområde  
• Klarspråkad, mindre passiv och mer aktivt i sitt språk  
• Tillgängligt och tydligare kunskapsstöd för verksamheterna 
• Skyldigheten att delta och samverka; gemensamt och enskilt ansvar 
• Brister i samverkan  
• Gränssnitt 
• Brukarmedverkan och delaktighet 
• Information och spridning  
• Uppföljning/efterlevnad, utvärdering 
• Barn som utsatts för övergrepp samt barn som förövare, inkluderat sexuella övergrepp 
• Beskrivning av samrådsgrupper inom Lokalt samråd psykiatri nordväst, styrgrupp, 

utskottsgrupp, stort lokalt samråd, litet lokalt samråd, alla i lokalt samråd är 
representanter för samverkan 

Gemensamma utvecklingsområden i den lokala överenskommelsen: 

• Kroppslig hälsa  
• Samsjuklighet psykisk ohälsa och missbruk/beroende  
• Personer med missbruk och beroende av spel om pengar 
• Integrerade verksamheter och arbetssätt  
• Suicidprevention  
• Skolnärvaro 

En ny överenskommelse är på gång med mer konkreta exempel på hur Helsingborgs stad ska 
arbeta med dessa frågor. 

 

Delaktighet och samskapande med ungdomar 
David Bergström berättar om ett projekt för att utforska fler sätt för att barn och unga ska kunna 
bli delaktiga i utvecklingsarbete i Helsingborgs stad och Region Skåne, genom att dra lärdom av 
goda exempel, hitta nya samverkansmöjligheter, samskapa med ungdomar och lära av varandra. 
Genom projektet finns 150 000 kronor att söka innan årets slut för verksamheter och 
frivilligorganisationer. 

Hur? 

Du som organisation eller enskild som arbetar med ungdomar eller själv är ungdom kan delta i 
projektet genom att lämna in en testidé som du vill påbörja under hösten 2021. Du kan då söka 
ersättning för olika utlägg genom projektet, förutsatt att du är med och redovisar resultaten med 
övriga parter i den stora projektgruppen. 

Exempel på vad du kan söka om pengar till: 

• Arvode till ungdomar som deltar 
• Bidrag till föreningar som samverkar 
• Eventuell utveckling av digitala lösningar 
• Fika och övrigt material till möten 



• Kommunikation, till exempel sponsrade inlägg i sociala medier. 

Pengarna ska fördelas till de test som uppfyller följande kriterier: 

• Testat ska baseras på ett behov som ungdomar i Helsingborg har varit med och format, 
kopplat till hur de kan och vill påverka staden och/eller regionen. 

• Behovet ska leda till en konkret åtgärd, som testas eller genomförs tillsammans med 
ungdomar i staden under hösten 2021. 

• Deltagarna ska få återkoppling om resultatet av testet och hur planen ser ut framöver för 
att eventuellt fortsätta eller testa i större skala. 

• Vi samverkar med varandra över myndighets- och förvaltnings- och 
organisationsgränser för att med tillgängliga resurser och nätverk testa nya lösningar. 

• Vi delar våra resultat med varandra och lär av varandra under och efter resans gång i en 
större projektgrupp. 

Läs mer på öppnasoc.se. 

 

Kommande möten 
• 20 december – om jobb först för personer med missbruk 

 
Våren 2022 

• 17 januari 
• 21 februari 
• 21 mars 
• 18 april 
• 16 maj 

https://oppnasoc.helsingborg.se/utveckling/delaktighet-och-samskapande-med-ungdomar/
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