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Uppdragshandling

Stärka arbetet med SIP i Västra Götaland
Bakgrund
”Uppdrag psykisk hälsa” är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges
kommuner och landsting (SKL). Syftet med överenskommelsen mellan SKL och Socialdepartementet
2016 är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete med ett gemensamt ansvarstagande från
berörda aktörer. Detta görs med målsättningen att befolkningen ska erbjudas individ- och
behovsanpassade samt effektiva insatser av god kvalitet när det gäller området psykisk hälsa.
Som en del av den nationella överenskommelsen har en länsgemensam analys och handlingsplan för
psykisk hälsa i Västra Götaland tagits fram1. Det har skett gemensamt för Västra Götalandsregionen
(VGR), de 49 kommunerna via kommunalförbunden och VästKom samt Nationell Samverkan för
Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG). Den gemensamma arenan är vårdsamverkan
regionalt, delregionalt och lokalt.
Den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa i Västra Götaland följer samma
fokusområden som regeringens:
1. Förbyggande och främjande arbete
2. Tillgängliga tidiga insatser
3. Enskildas delaktighet och rättigheter
4. Utsatta grupper
5. Ledning, styrning och organisation
Sedan 1 januari 2010 finns i lagstiftningen, SoL och HSL, bestämmelser om att kommun och landsting
ska upprätta en SIP när en person har behov av insatser från båda huvudmännen. I Västra Götaland
finns en länsgemensam riktlinje och mall för SIP. I februari 2015 beslutade LiSA-gruppen (nuvarande
Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG) att rekommendera huvudmännen att implementera och
använda riktlinjen med tillhörande material i verksamheternas gemensamma arbete med SIP.
Riktlinjen omfattar samtliga målgrupper oavsett ålder, diagnos, funktionsförmåga eller behov.
De mål som berörs i handlingsplanen är;
Mål 3:1 för vuxna i den länsgemensamma handlingsplanen; Personer som har behov av samordnade
insatser ska ha en SIP. Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen och hälso- och
sjukvårdslagen, att kommun och landsting ska upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när en
person har behov av insatser från båda huvudmännen. En SIP säkerställer att den enskilde får sina
behov tillgodosedda när flera aktörer ansvarar för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående
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delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och sjukvård och socialtjänst och ansvarsfördelningen
blir tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning mellan verksamheter inom en huvudman.
Mål 3:1 för barn och unga i den länsgemensamma handlingsplanen; Barn och unga som har behov av
samordnade insatser ska ha en SIP/Västbusplan. Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och landsting ska upprätta en samordnad individuell
plan, SIP, när en person har behov av insatser från båda huvudmännen. I Västra Götaland finns
Västbus riktlinjer och en motsvarande Västbusplan framtagen för barn och unga. En SIP/Västbusplan
gör den enskilde och närstående delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och sjukvård,
socialtjänst och skola och ansvarsfördelningen blir tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning
mellan verksamheter inom en huvudman.
Användningen av SIP har gått långsamt i Västra Götaland trots framtagna riktlinjer och mallar samt
utbildningssatsningar inom olika vårdsamverkansområde eller lokalt i kommuner. Det är inte unikt
för Västra Götaland och en del utvecklingsarbete pågår nationellt för att stödja bl.a. tillgänglighet för
brukaren vi IT-stöd.

Uppdraget
För att fortsätta utveckla arbetet med SIP i länet anställs en koordinator på 100 %. I uppdraget ingår
att stötta utvecklingsarbetet med användningen av SIP på en strategisk nivå, omvärldsbevaka
regionalt och nationellt utvecklingsarbete t ex inom det regionala arbetet med framtidens
vårdinformationsmiljö (FVM) och införande av SIP-modul i IT-verktyget SAMSA samt SKLs satsning på
IT-stöd via 1177.
Initialt ska nuvarande rutin utvärderas och hinder för användning av SIP identifieras. En kartläggning
av pågående arbete ska göras samt identifiera liknande dokumentation som t ex vårdplan. Det finns
en misstanke om att begreppen blandas ihop och att det därför kan finnas en osäkerhet kring när
man ska använda vad. Koordinatorn ska inte ta över arbete som sker på regional/delregional nivå
men bör vara väl insatt i pågående satsningar så att erfarenheter kan tas tillvara.

Syfte
Stödja den strategiska utvecklingen och förutsättningarna för att personer som har behov av
samordnade insatser ska ha en SIP genom att utvärdera nuvarande länsrutin för SIP och identifiera
hinder för användning av SIP som verktyg.

Organisation
Styrgruppen för länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa är styrgrupp. Avstämning görs
regelbundet med processledare för handlingsplan psykisk hälsa.

Tidplan för förankring och beslut
Vår 2018:
Höst 2018:
Höst 2019:

Fastställd uppdragshandling i styrgrupp psykisk hälsa
Rekrytering av koordinator för arbete med SIP
Redovisning i styrgrupp psykisk hälsa samt beslut om fortsatt arbete.
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