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1 Utvecklingsområde: Samordnad individuell plan (SIP) 
I Länsledningen var vi överens om att om man arbetar med att göra SIP känd och användbar så 

kommer samverkan att underlättas mellan kommunerna och regionen. Rutiner ska bli kända och 

utbildningssatsningar för kunskap kring SIP såg och ser man som nödvändigt för ökad användning. Att 

chefer och arbetsledare får kunskap om vad SIP är var även det en viktig del i införandet. 

Vi bor ett län med stora avstånd, därför måste tekniken kring digitaliserade arbetssätt fungera och 

vara användarvänliga. 

De hjälpmedel som finns från SKL:s sida ska också de bli kända och därmed också den nationella 

uppföljningen genom den s.k. SIP-kollen, 

Utbildningssatsningar hade genomförts under 2014, men genomslaget hade inte kommit.  

Vi införde också under åren ett IT-system, Lifecare, som inte heller fått genomslag i skolan och vissa 

delar av socialtjänsten. 

Länsledning Välfärd beslutade därför om ett omtag i frågan: 

Mål lång sikt: När den enskilde har behov av insatser från socialtjänsten/skola och hälso- och 
sjukvård som behöver samordnas upprättas en individuell plan. Den enskilde ges möjlighet att 
aktivt delta.  
 
Mål kort sikt: Berörd personal har god kännedom om SIP och tillämpar rutinerna under 2016-18 

2016 

Kontinuerliga SIP-utbildningar för chefer och medarbetare. 

SIP via video- utvecklades och breddinfördes under åren 

Klargöra hur avvikelsehantering ska fungera 

Försök med SIP-samordnare i några verksamheter (som leder och därefter värderar om det ökar 

antalet SIP).  

Utbildningsinsatser till medarbetare.  

Enkät till chefer och medarbetare – vad behövs?  

Utarbeta en handledning inför mötet. 

Brukarnas uppfattning – hur värdera vi det? 

2017  
Nya utbildningsinsatser där personer ska utbildas till särskilda utbildare 
Utbildningsinsatser för att kunna använda IT-systemet Lifecare 
Implementering av Fast vårdkontakt pågår fortlöpande 
 
2018 
Införandet av IT-systemet Lifecare och SIP-utbildningar i både lagstiftning och teknik fortsätter. 
Rutiner, manualer, mallar formuleras och revideras. Broschyr utformas. Avvikelsehanteringen 
tydliggörs. Uppföljning genom SIP-kollen tydliggörs 
En SIP-utbildningssamordnare tillsätts 
 

2 Utvecklingsområde: Barn och unga – samverkan 
Flera aktuella dokument fanns tidigare, både inom kommunerna och i regionen kring hur 

ansvarsfördelningen  kring barn med neuropsykiatriska problem samt för barn med 



utvecklingsvariation. Dessa behövde sammanföras till några få gemensamma som ska gälla för 

samtliga dvs skola, socialtjänst samt regionens barnpsykiatri och barnhabilitering.  

Mål lång sikt: Länsövergripande överenskommelse finns som tydliggör insatskedjan, remissers 
innehåll mm. mellan skola, socialtjänst, barnpsykiatri och barnhabilitering avseende barn med 
neuropsykiatriska problem och barn med intellektuell funktionsvariation 
 

2016 
Tillsätta en arbetsgrupp med representanter från skola, socialtjänst barnpsykiatri och 
barnhabilitering som utreder och lämnar förslag på ansvarsfördelningen avseende barn med 
neuropsykiatriska problem och bedömning kring intellektuell funktionsnedsättning 
 

2017 
Ett pilotprojekt genomförs mellan Gävle Elevhälsa och BUP i Region Gävleborg. Målet är att, om 
modellen fungerar väl kunna applicera modellen i hela länet. Pilotprojektet kom till, då man 
hamnade i en situation som tolkades på olika sätt mellan elevhälsa och BUP. I pilotprojektet, som 
gällde ett verksamhetsområde i länet, utverkades goda gemensamma rutiner och förhållningssätt 
som upplevdes mycket positivt.  
 

2018 
Återkommande konsultationsträffar planeras. Införandet av länsövergripande arbetssätt, enligt 
pilotmodellen ovan, även i andra delar av länet. 
  



3 Utvecklingsområde: Case Management 
Insatsen gäller för de svårast sjuka med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. CM/RACT- 
metoden hade funnits under ett par år i Gävleborg och ett helhetsgrepp med implementering i hela 
länet var nödvändig så vården blir jämlik och likvärdig. De aktiviteter för införande  som ingår är 
utbildning, metodhandledning, informationsspridning, förankring och kvalitetsuppföljning. 
 
Mål lång sikt: Alla brukare som uppfyller fastställda kriterier för CM/RACT erbjuds arbetsmetoden 
från utbildad CM:are från region eller kommun. Berörd personal har kompetens i CM/RACT 
 
Kort sikt: Varje utbildad CM:are ska arbeta med minst en brukare var 
 
2016-2018 
Fortsatta utbildningssatsningar, handledning. Fortsatt brukarrepresentation och återrapportering till 
Brukarrådet. Kvalitetsuppföljning och fortsatt samverkan 
En projektanställd samordnartjänst har under den här tiden permanentas till en heltidstjänst med 
delat ekonomiskt ansvar mellan kommunerna och regionen. 
 
 

4 Utvecklingsområde: Barnahus 
Verksamheten bedrivs mellan kommunerna, regionen samt polis och åklagarmyndighet.  

Barnahus finns för alla barn och ungdomar upp till 18 år, som kommer från en kommun i Gävleborgs 
län och som misstänks vara utsatta för våldsbrott i nära relationer och/eller sexualbrott oavsett 
relation. 
 
Mål lång och kort sikt: Målet är att barn och ungdomar som varit på förhör vid Barnahus  för barn 
som misstänks ha varit utsatta för sexuella övergrepp, hot och/eller våld, alltid ska erbjudas en 
bedömning och stödinsats på Familjehälsa (första linjens vård för barn och unga).  
 

2016-2018 

Barnahus-verksamhet har kommit igång och etablerats. Rollerna för de olika aktörerna har 

tydliggjorts. Bedömning och i förekommande fall behandling för de som varit på förhör sker genom 

VO Familjehälsa 

Bedömning, behandling och information för barn och ungdomar fortlöpande på olika orter i länets 
norra och södra delar. 

 

 

 

 

 

 

 



5 Utvecklingsområde: Spelmissbruk 
I början av perioden för statliga stimulansmedel så fanns otydliga riktlinjer centralt kring 

spelmissbruk. Det fanns heller ingen relevant hänvisning eller anpassat vårdutbud för gruppen som 

sökte vård i länet. 1/1-2018 kom bestämmelser som gäller Socialtjänstlagen och Hälso- och 

sjukvårdslagen där det poängteras att kommuner och regioner blir ålagda att förebygga spel om 

pengar och att erbjuda stöd och behandling till de med allvarliga problem kring spel om pengar. 

Mål lång och kort sikt:  Det är klargjort hur insatser ska ges till personer med spelmissbruk som 
söker vård.   
 

2016-2018 
Berörda chefer från kommun och regionen klargör ansvarsfördelningen för insatser till personer med 
spelmissbruk. 
Ett utkast till länsöverenskommelse är reviderat och utskickat till politiken. I överenskommelsen 
framgår det att det skapas lokala överenskommelser utifrån att länets tio olika kommuner har olika 
förutsättningar i storlek och utvecklingsbehov. 
 
 

6 Utvecklingsområde: Samsjuklighet – Missbruk/beroende och 

psykisk hälsa 
Personer med psykisk ohälsa och missbruks- och beroendeproblem behöver omfattande stöd både 

från socialtjänsten och från psykiatrin. 

Det är svårt för båda huvudmännen att samordna de insatser som dessa personer behöver och deras 

behov har inte heller analyserats i tillräcklig omfattning. 

Mål lång och kort sikt: Med nationella riktlinjer som grund utveckla ett nivåstrukturerat 
omhändertagande av patienter med misstänkt eller konstaterad missbruk/beroende i kombination 
med psykisk ohälsa.  
 

2016-2018 
Ett gemensamt insatsflöde har definierats mellan kommun och hälso-och sjukvården (primärvård och 
psykiatri) i Gävle.  
Implementering påbörjad av den nivåstrukturerade vården för dessa patienter med mötesstruktur 
kring patientärenden utifrån insatsprogram och styrgrupp. 
 

 

 

 

 

 

 

 



7 Utvecklingsområde: Suicidprevention 
Gävleborg har, vid nationell jämförelse, ett högt antal självmord. Det totala antalet har minskat men 

för vissa grupper ökar antalet eller håller en jämn men hög nivå. Det gäller män över 65 år där 

suicidtalen är fortsatt högt samt ungdomar 15-24 år där man ser en ökning över tid.  

I november 2017 inrättades en samordningsfunktion för suicidprevention på avdelningen Folkhälsa 

och Hållbarhet, Region Gävleborg. Syftet med funktionen är att stödja utvecklingen av ett 

kunskapsbaserat regionalt och lokalt suicidpreventivt arbete och samordna de suicidpreventiva 

insatserna i Gävleborgs län. 

Mål lång sikt:  Att arbeta suicidpreventivt och på så sätt sänka antalet personer som tar sitt liv.              
Att suicidnära personer som inte haft kontakt med vården innan suicid identifieras och ges stöd 
oavsett var de befinner sig i samhället  
 
Mål kort sikt: Skapa samverkansforum där fler aktörer från olika verksamheter arbetar 
tillsammans och bidrar med insikter från sin respektive del i det suicidpreventiva arbetet. 
 
2018 
Fortsätta implementering av den regionala handlingsplanen och hitta goda samverkansformer för det 
suicidpreventiva arbetet mellan kommuner och region. Utbildningsinsatser kring suicidpreventiva 
insatser, gemensam för kommuner och regionen. 
 

8 Utvecklingsområde: Samverkan med Brukarorganisationer 
Brukarrådet Psykiatri är ett forum för samverkan mellan brukar- och intresseföreningar och 
verksamheterna. De utgör ett stöd och medverkar vid förändrings- och förbättringsarbeten för 
personer med psykisk ohälsa. Brukarrådet ska säkerställa delaktighet och inflytande från 
brukarföreträdarna och deras anhöriga för att bidra till verksamheternas utveckling. Deras uppgifter 
är att sprida kunskap och information, utbyta erfarenheter samt lyfta frågor mellan brukar- och 
intresseorganisationerna och verksamheterna.  
Brukarrådet blir den organisation som blir bryggan mellan kommun och brukar- och 

intresseföreningen för uppgiften att delge och få information. 

För att finna god samverkan mellan brukarorganisationerna och kommunerna och regionen så 

behöver arbetet med inflytande och samverkan intensifieras. Det finns ett behov av en särskild tjänst 

för att stärka samverkan. 

Mål lång sikt: En fungerande samverkan mellan brukarorganisationerna och kommuner och Region 
  
Mål kort sikt:  Inrätta en projektanställd inflytandesamordnare som kan stödja 
intresseföreningarnas behov och delaktighet 
 

2018 
Inflytandesamordnaren ska stödja brukar- patient- och intresseföreningar genom att sprida kunskap, 
öka delaktigheten, samla in synpunkter, delta i olika forum när det gäller frågor som rör psykisk 
hälsa/ohälsa genom en projektanställd samordnare. Utbildnings- och kompetenssatsningar är en 
viktig del av inflytandesamordnarens uppdrag både vad gäller samverkan men också kring psykisk 
ohälsa. 
 
 
 



9 Utvecklingsområden: Ledning och styrning, övergripande 
En formering av organisationsstruktur för samverkan inom sociala välfärdsområdet mellan 

kommuner och region, påbörjades i samband med och man har arbetat med att finna fungerande 

arbetssätt. Under åren har strukturen vuxit fram och arbetet med implementering fortgår. 

Mål lång och kort sikt: En välfungerande ledning och styrning inom sociala välfärdsområdet  
 

2016-2018 

Fortsatt process kring konstituerande av ny organisation och utveckling av nya arbetsformer fortgår. 

 

 
 




