
Dejta en myndighet-
Överenskommelser 
220912

Ett samarbete mellan Region Västmanland, Arboga kommun, Fagersta kommun, Hallstahammars kommun, Kungsörs kommun,
Köpings kommun, Norbergs kommun, Sala kommun, Skinnskattebergs kommun, Surahammars kommun och Västerås stad.



2022-09-122

Bilaga 1 
Aktörers uppdrag och ansvarsområden



2022-09-123

Överenskommelser om samverkan ska finnas för:

Personer med psykisk funktionsnedsättning

Personer som missbrukar alkohol, narkotika, 
andra beroendeframkallande medel, 
läkemedel, dopningsmedel eller spel om 
pengar

Barn och unga som vårdas utanför det egna 
hemmet

Lagstiftningen



2022-09-124

Förskola och skola är likvärdig part

Utvidgad målgrupp utifrån

Hälsofrämjande och förebyggande

Tidig upptäckt och tidiga insatser

Parterna har valt att vidga perspektiven 
utöver vad lagstiftningen kräver med 
barnet/den unge i centrum

https://www.youtube.com/watch?v=DnGKhg8I0NA


2022-09-125

Överenskommelsen har tagits fram med inspiration av



2022-09-126

Brukarorganisationer/ 
Intresseorganisationer

Erfarenheter från andras dialoger 
med barn och unga

Invånardialog med barn, unga vuxna 
och föräldrar

Användarfokus i 
praktiken



2022-09-127

Vad har fungerat bra för dig när du har 
fått insatser från flera verksamheter?

Vad har det funnits för svårigheter med 
att ha kontakt med flera olika 
verksamheter för dig?

Om du fick önska fritt, hur skulle du vilja 
att det fungerade att få insatser från 
flera verksamheter?

Frågor som användes vid 
invånardialogen



2022-09-128

Aktörerna måste 
samarbeta och prata 
med varandra så att 

det skapas 
helhetslösningar för 

individen

Behov av en 
samordnande funktion 

för individen

Det är viktigt med 
tidiga insatser och att 

ta med skolan i 
samverkan

Det ska vara lätt att få 
kontakt – för både 

individen och 
professionerna



Länsuppdelad samverkan 
barn och unga



Politiska samverkansforum

Chefsforum barn och unga

Köping, Arboga,
Kungsör och 

Hallstahammar

Fagersta, 
Norberg,

Skinnskatteberg 
och Surahammar

LOKALA LEDNINGSGRUPPER  - BUS-GRUPPER 

Beredningsgrupp 
barn och unga

VästeråsSala



Barn och unga som vårdas utanför det 
egna hemmet (Idag finns en rutin gällande 
hälsoundersökningar)

Samordnad individuell plan (SIP)

(Misstanke om) neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning

(Misstanke om) riskbruk och skadligt bruk 
av alkohol, droger och dopningsmedel

Övergången från barn till vuxen

2022-09-1211

Befintliga och planerade länsgemensamma 
samverkansrutiner kopplade till överenskommelsen



Länsgemensam SIP-rutin togs fram 2021

Ny, reviderad version gäller fr o m 5/9 
eftersom skola/förskola nu är likvärdig 
part i SIP-arbetet

2022-09-1212

Samordnad individuell plan- SIP



Samordnad individuell planering

Ett verktyg för samverkan och samsyn

Delaktighet och inflytande, aktiv 
medverkan för den enskilde/närstående

Samordnad individuell plan

Ett gemensamt dokument

En samlad beskrivning/helhetsbild av 
pågående och planerade vård- och 
omsorgsinsatser

Tydliggör för den enskilde, närstående 
och aktörer vem som ansvarar för vad

2022-09-1213

Vad är SIP?



2022-09-1214

SIP-processen



2022-09-1215

Finns i 4 länsdelar: Norra länsdelarna, Sala, Västerås och Västra Mälardalen

Funktionen SIP-specialist/SIP-expert innehas av en eller flera medarbetare i 
verksamheten inom socialtjänst, hälso och sjukvård samt förskola/skola.

SIP-nätverk sammankallas två gånger per termin med syfte att upprätthålla relation 
och samverkan.

SIP-nätverk



2022-09-1216

Utvärdering av hur SIP:en upplevdes
görs via SIP-kollen

Utifrån de mål som är politiskt
förankrade är frågorna kopplade till 
indikatorerna i 
samverkansöverenskommelsen

SIP-kollen

sip:en


2022-09-1217

Röster om SIP-metoden - HD 1080p.mov (powerinit.com)

Vilken innebörd har SIP för den enskilde och anhöriga?

https://rv.powerinit.com/Modules/Treasury/Video.aspx?guid=b8650b9e-17db-459b-900c-d8f260698ece&id=10571&fid=0&uid=178


Nuvarande överenskommelser gällande vuxna



2022-09-1219

Tar med oss kunskap från barn och
unga

Processen pågår under ett år

Styrgrupp och arbetsgrupp

Referensgrupper vid behov

Under framtagande



2022-09-1220

Representation från varje nod/länsdel

Chefer eller utvecklare

IFO missbruk 

Socialpsykiatri 

Äldreomsorg 

Vuxenpsykiatrin ( Västerås, Fagersta, Köping)

Primärvården 

Funktionsrätt Västmanland 

NSPH-V 

Samordningsförbunden

Deltagare i arbetsgrupp



2022-09-1221

Överenskommelsens målgrupp är personer över 18 år när det finns ett behov av samverkan eller samplanerade insatser 
mellan huvudmännen. Särskilda målgrupper som omfattas är 

Personer med psykiatriska tillstånd 

Personer med riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, 
läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar

Personer med samsjuklighet (=personer som uppfyller kriterier för två eller flera sjukdomar)

Målgrupp för överenskommelsen

Särskilt fokus på unga vuxna, övergången 
från barn till vuxen, äldre som ingår i de 

särskilda målgrupperna



Många möten med många olika instanser

Svårt att få kontakt med begränsningar i telefontider t.ex.

Svårt att veta vart man ska vända sig, vart ska man börja?

När SIP används fungerar det bra

Dåligt med samverkan mellan olika vårdinsatser/stödinsatser

Erfarenheter från brukarmedverkan/dialoger

2022-09-1222



2022-09-1223

• Hur kan vi professionella som möter målgruppen och dess närstående se till att de upplever att det 
är tydligt vem som gör vad och att de vet vem/vilka som samordnar deras insatser

• Hur kan vi se till att personer i behov av insatser upplever att de blir lyssnade till, är delaktiga, blir 
bemötta med förståelse och respekt, samt känner att den de pratar med tror på deras förmåga.

• Hur kan vi se till att övergången från barn till vuxen för den enskilde blir smidigare och mer effektiv 
för alla parter

• Hur kan vi i övergången från barn till vuxen skapa förutsättningar för att den unge ska kunna få med 
sig en anhörig eller annan viktig vuxen i den fortsatta vård/stöd kontakten

• Hur kan vi se till att den äldre upplever att den får sina behov av stöd tillgodosedda av kunnig och 
samordnad personal

Utmaningar



2022-09-1224

Planerad arbetsgång 2022-2023

1. Gemensamma delar

Bakgrund, syfte, 
målsättning

Gemensamma 
utgångspunkter för 

samverkan

Olika aktörers ansvar

Organisation för ledning, 
styrning och samverkan på 

lokal och regional nivå

2. Specifikt fokus på 
respektive 

målgrupp/område

Vuxna med psykiatriska 
tillstånd

Vuxna med riskbruks-
beroendeproblematik

Samsjuklighet

Äldre

Övergång från barn till 
vuxen/unga vuxna

3. Sätta samman de olika 
delarna till en samlad ÖK

Ta fram ett slutligt förslag 
på ny överenskommelse

Brett remissförfarande

Genomgång och ev. 
revideringar utifrån 

remissvar

Överenskommelsen lyfts i 
SRB och antas av 
respektive part

Visst parallellt arbete sker inom alla 
tre stegen.



N O R BE RG

F A G E RSTA
S A L A

V Ä STERÅS
H A L L STAHAMMAR

S U RAHAMMAR

S K I NNSKATTE B ERG

K Ö P ING

K U N GSÖR

A R B OGA

Former för lokala 
ledningsgrupper

En lokal ledningsgrupp för frågor gällande 
psykisk ohälsa samt riskbruk, skadligt bruk och 
beroende

Uppdelning nodvis

Oklart med Hallstahammars och 
Surahammars tillhörighet



Bör/ska vara med

Vuxenpsykiatri

Beroendemottagning

Vårdcentraler

Habiliteringscentrum

IFO chefer (myndighetsutövning?)

Socialpsykiatrin

LSS (myndighetsutövning?)

Brukar/intresseorganisationer

Samordningsförbundet

Bjudas in /adjungerande beroende på agenda

Personligt ombud

SFI/Vuxenutbildning

AMA

Arbetsförmedling

Försäkringskassan

Rättspsykiatri

2022-09-1226

Lokala ledningsgrupper –deltagare ej klart ?

Aktörer i vissa 
kommuner:
• Folkhälsosamordnare
• Utvecklingsledare 

psykisk ohälsa
• ?


