
1 
 

 

 

 

 

 

Samordnad individuell plan (SIP)  

 

En kvalitativ studie på hur samordnad individuell plan förändrat samverkan 

mellan socialtjänst och psykiatri 

 

 

Författare 

Sandra Westberg och Annica Gustafsson 

2013  

 

Examensarbete, grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 

Sociologi 

Socionomprogrammet 

 

Handledare: Stig ”Loffe” Elofsson 

Examinator: Sam Larsson 

 



 
 

Abstract 

 

In January 1, 2010 the coordinated individual plan was introduced in Social Services Act and 

Health and Medical Services Act. The purpose with the legislative change was to clarify the 

different organizations responsibility when dealing with people with requirement from more 

organization than one, and also that those persons should be offered a coordinated individual 

plan, which would improve for the individual client. Based on earlier reports from for 

instance National Board of Health and Welfare shows that interaction issues among 

organizations is a problem. The aim of our study was to explore how coordinated individual 

plan altered interaction among municipality and county council when it comes to people with 

abuse and mental illness. It is a qualitative study and we choses to interviewed four 

professionals from one city. We started from a deductive approach. Case management and 

system theory were the theories that we used. Our conclusions are that the approach should be 

changed to avoid the extra work, the need for further guidance on how collaboration should 

be conducted before a good result of that change can be seen, both organizations place great 

emphasis on client needs, the client becomes more involved when SIP is used and that the 

organizations need more knowledge about each other's work. 

Keywords: coordinated individual plan, SIP, dual diagnosis, interaction, mental illness, case 

managment.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Då samordnad individuell plan infördes i lagstiftningen 1 januari 2010 var syftet att personer 

med behov av insatser från fler organisationer än en skulle erbjudas en samordnad individuell 

plan för att tydliggöra de olika organisationernas ansvar, och förbättra för den enskilde 

klienten. Syftet med vår studie var att undersöka hur samordnad individuell plan förändrat 

samverkan mellan kommun och landsting när det handlar om personer med dubbeldiagnos. 

Studien har bedrivits kvalitativt med en deduktiv strategi, där fyra yrkesverksamma inom en 

och samma stad har intervjuats. De teorier som användes var case managment samt 

systemteori. Våra slutsatser är att tillvägagångssättet bör förändras för att undvika extra 

arbete, det behövs ytterligare riktlinjer för hur samverkan skall bedrivas innan ett gott resultat 

av lagändringen kan ses, båda organisationerna lägger stor vikt vid klientens behov, klienten 

blir mer delaktig när SIP används samt att organisationerna behöver mer kunskap om 

varandras arbetsområden.  

Nyckelord: samordnad individuell plan, SIP, dubbeldiagnos, samverkan, psykisk ohälsa, case 

managment.  
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Förord 

Vi vill rikta ett tack till de intervjupersoner som ställt upp i vår studie. Dessa har med 

inlevelse berättat om sina personliga erfarenheter av det studerade fenomenet samordnad 

individuell plan. Utan dessa personer hade vår studie inte varit möjlig. 

Vi vill också tacka våra familjer och arbetskamrater som möjliggjort att det funnits tid för att 

genomföra studien. 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Stig ”Loffe” Elofsson som med 

konstruktiv kritik lett oss fram till det färdiga resultatet av vår studie. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Att missbrukare också lider av psykisk ohälsa är inget som är nytt. Inte heller att målgruppen 

är svår att arbeta med. I en rapport från Socialstyrelsen 1996 går det att läsa att samhällets 

stöd till personer med missbruk och psykisk ohälsa inte är tillräckligt. Klienterna beskrivs 

falla mellan två vårdsektorer och två huvudmannaskap. Ofta är klienten inte tillräckligt sjuk 

för att kunna erhålla vård enligt LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård). Psykiatrin anser då 

att klienten tillhör socialtjänsten. Klienten aktualiseras hos socialtjänsten men hjälpen är svår 

att ge då klienten inte kan tillgodose sig den behandling socialtjänsten har för missbrukare 

eftersom behovet av hjälp även finns inom andra sektorer. I rapporten beskrivs att 

socialtjänsten och psykiatrin har förväntningar på varandra som inte går att uppfylla utifrån de 

lagar som nu finns. För att kunna lösa problemet behövs ett klargörande gällande vem som 

ska ansvara för vad. (SoS-rapport 1996:14). 

Så stor andel som upp till hälften av alla som någon gång behandlats för psykisk ohälsa 

använder eller har använt droger (Padwa.Larkins.Crevecoeur-MacPhail. Grella. 2013).  

Lagen om samverkan i form av en samordnad, individuell plan (SIP), trädde i kraft i januari 

2010. Det framgår tydligt att hälso- och sjukvården och socialtjänsten skall samverka gällande 

denna grupp, då de ofta behöver insatser ifrån både socialtjänst och hälso- och sjukvård för 

sin problematik. Lagtexten är lika i både HSL och SoL, då de båda har samma ansvar och 

krav gentemot varandra (se bilaga 2 och 3).  

Bakgrunden till lagen är att samarbetet måste förenklas, och ansvarsområden kring individen 

måste förtydligas. Ett syfte är också att individen snabbt skall få samordnade insatser från 

både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Den samordnade individuella planen är inte tänkt 

att enbart nyttjas av personer med stora, omfattande hjälpbehov, den är ej heller 

åldersbaserad. Utgångspunkten är att alla som kommunens socialtjänst, och hälso- och 

sjukvården kommer i kontakt med som har behov av insatser från båda organisationerna skall 

erbjudas en samordnad individuell plan. En person som lider av dubbeldiagnos, som 

missbrukar och samtidigt lider av en psykisk sjukdom, skall man alltid upprätta en samordnad 
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individuell plan på för att säkerställa att behoven tillgodoses. I propositionen (2008/09:193) så 

påtalar de att det finns vetenskapliga studier som talar för att behandling av missbruk samt 

psykisk ohälsa bör ges parallellt, en samordnad individuell plan är då av yttersta vikt för den 

enskilde individen.  

 

1.2 Relevans för socialt arbete 

Då lagen är relativt ny är detta arbete av intresse för socialtjänsten, psykiatrin och de personer 

som lider av dubbeldiagnos. Stor andel av missbrukarna lider också av psykisk ohälsa. Att 

enbart behandla det ena löser inte det andra, därav vikten av en god samverkan över 

organisatoriska gränser. Socialtjänstens uppdrag skiljer sig från hälso- och sjukvårdens 

uppdrag, men arbetar man i tät samverkan kan insatserna ske parallellt vilket gynnar 

individen.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur samverkan mellan socialtjänsten och psykiatrin 

fungerade innan lagändringen gällande samordnad individuell plan infördes, hur samarbetet 

har påverkats av lagändringen samt hur socialtjänsten och psykiatrin ser att situationen har 

förändrats för den enskilda klienten. 

 

1.4 Frågeställningar 

 Vilka fördelar respektive nackdelar har samordnad individuell plan medfört för 

socialtjänsten och psykiatrin? 

 Hur har samordnad individuell plan förändrat socialtjänstens arbete samt psykiatrins 

arbete? 

 Upplever socialtjänsten och psykiatrin att samordnad individuell plan har förbättrat 

situationen för den enskilde klienten och i så fall hur? 
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1.5 Disposition 

Arbetet inleds med ett inledande kapitel där syfte, frågeställningar, begreppsförklaring och 

relevans för socialt arbete kommer att redogöras. Därpå följer ett kapitel med teorietiska 

perspektiv, där forskarna motiverar och presenterar valda teorier. Detta följs av ett avsnitt där 

kunskapsområde redovisas, detta utifrån relevanta delar som sedan interagerar med varandra. 

Detta följs av ett avsnitt med tidigare forskning, där fem olika artiklar kort refereras. Därav 

kommer ett avsnitt där metod och tillvägagångssätt presenteras.  Slutligen presenteras en 

resultatredovisning, bestående av citat samt analys av insamlad data. Arbetet avslutas med en 

sammanfattande diskussion samt förslag till fortsatt forskning.  

 

1.6 Begreppsförklaring 

Dubbeldiagnos avser personer som lider av missbruk och psykisk ohälsa. (Heilig, 2011). I 

vårt arbete kommer psykisk ohälsa inte att representera några speciella diagnoser. 

Med samverkan menar vi samarbete över organisatoriska gränser. (Socialstyrelsen, 2008) 

SIP (samordnad individuell plan) syftar till de lagrum som finns i socialtjänstlagen samt 

hälso- och sjukvårdslagen avseende samverkansmöte landstinger och kommuner emellan. 

(Lagrådsremiss, 2009) 

Case managment är en evidensbaserad metod som visat sig vara användbar på personer som 

lider av dubbeldiagnos. (Vanderplasschen, Wolf, Rapp & Broekaert, 2007).  
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2. Teoretiska perspektiv 

Det är viktigt att alltid knyta an data till någon form av teoretisk ansats (Larsson, Lilja, 

Manheimeir 2011).  De teoretiska perspektiv som vi valt att använda är systemteori och case 

managment. Systemteorin anser vi är viktig för att förstå klientens livsvärld, att denne ingår i 

flera system. Teorin är även användbar för att belysa organisatorernas påverkan på varandra. 

Den andra modellen som vi valt är case managment., detta då den utgår ifrån integrerad 

behandling vid psykisk ohälsa och missbruk. Case management är en behandlingsmetod som 

används i arbetet med personer med dubbeldiagnos. 

 

2.1 Systemteori 

Systemteorin utvecklades på 1940-1950-talet inom psykologi och management. Allt som 

händer kan sättas ini ett system, som är en enhet med olika former av gränser. Teorin kan 

användas inom det sociala arbetet utifrån att olika grupper, familjen och dess medlemmar eller 

samhället ingår i ett system. Enligt detta synsätt kan sociala problem studeras på mikro-, 

makro- och mesonivå. (Payne, 2008).Ett system omfattar olika delar som interagerar med 

varandra på olika sätt. Storleken på systemet och antalet interagerande delar varierar från 

system till system. Vilka kriterier som behöver uppnås för att något ska få kallas ett system 

beskriver Schjødt och Aage (1994, s 48) så här, 

”(1) Systemets komponenter interagerar på ett sätt som skiljer sig från deras interaktion med 

komponenter utanför systemet. 

(2) Interaktionen varar under en viss tid.” 

Olika system kan betecknas olika beroende på vad de har för innehåll. Ett exempel är socialt 

system. Inom det sociala systemet ligger fokus på att delarna som ingår i systemet har en 

interaktion med varandra och inte på hur stort systemet är eller vilken energi som de olika 

delarna utbyter med varandra. Detta betecknas som en dynamisk definition. Ett system kan 

bildas då det råder ett problem där flera olika parter samverkar för att lösa problemet. Det är 

då problemet som ligger till grund för att systemet har bildats. Ett sådant system kan kallas 

terapeutiskt system. Exempel på delar som kan ingå i ett terapeutiskt system kan vara en 

missbrukare som också lider av psykisk ohälsa, en socialsekreterare som finns där för att 

hjälpa missbrukaren samt psykiatrin som arbetar med missbrukarens psykiska ohälsa. 
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Problemet har här fört dessa delar ihop. Socialtjänsten och psykiatrin måste samverka för att 

komma till bukt med problemet.  

 

Ett system är aldrig ensamt utan alltid en del av i ett större område. Det större området 

betecknas då suprasystem. Utifrån exemplet ovan, det terapeutiska systemet, beskrivs då som 

ett subsystem. Personer med missbruk och psykisk ohälsa befinner sig ofta i en 

missbrukarmiljö. Missbrukarmiljön kan vara en del av ett annat subsystem. Missbrukaren har 

kanske en familj som befinner sig i ytterligare ett annat subsystem. Tillsammans korsas 

gränserna över subsystemen och det område från varje subsystem som hamnar i interaktion 

med delar från andra subsystem bildar då ett suprasystem. En viss del kan ingå i flera olika 

subsystem. Vilken del som hör till vilket subsystem har att göra med hur interaktionen mellan 

delarna förhåller sig. Personen med missbruksproblem och psykisk ohälsa interagerar inte på 

samma sätt med delarna i familjen som denne gör med delarna i missbruksmiljön. Inom 

systemet finns det gränser men gränserna innebär inte att energi inte kan flöda ut utanför 

systemet. Att systemet på detta vis är delvis öppet innebär att delarna i systemet kan utvecklas 

och anpassas. Applicerat på exemplet ovan innebär detta att missbruket kan upphöra eller den 

psykiska ohälsan förbättras succesivt utan att resultatet blir bestående. Händelser som rör 

systemet betecknas input och output. Något händer i systemet (output), vilket påverkar 

systemets samspel med omgivningen. Effekten av det som hänt i systemet och det som 

påverkar omgivningen återförs. Detta kallas feedback. Feedbacken bidrar till hur systemet i 

fortsättningen kommer att förhålla sig (input). För att exemplifiera detta används samma 

exempel som ovan, missbrukaren med psykisk ohälsa får ett arbete eftersom outputen när 

missbrukaren fortsatt vara drogfri gjort att omgivningen påverkats på ett positivt sätt. 

Arbetsgivaren som gett missbrukaren arbetet låter denne avancera på arbetet då arbetet sköts 

bra (input). Missbrukaren med psykisk ohälsa växer av att få den positiva feedbacken denne 

får från delar utanför systemet, te.xarbetsgivare och familj.  (Schjødt,  m.fl.1994). 

Sammanfattningsvis går det att säga att systemperspektivet handlar om att få människor att 

anpassas i den rådande sociala ordningen (Payne, 2008). 
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2.2 Case Management 

Case management är en behandlingsmetod som används i arbetet med personer med 

dubbeldiagnos (Vanderplasschen, Wolf, Rapp&Broekaert, 2007). Case management uppstod i 

USA för att förmedla öppenvårdsbehandling till klienter (Palmstierna, 2004).  

Case managment vilar på tre grundstenar, bästa möjlig forskningsevidens, klinisk 

experterfarenhet och klientens värderingar. Dessa tre faktorer skall samspela för att säkerställa 

en allians och ge bästa vård för klienten. Case managment som arbetssätt började användas i 

Sverige efter att psykiatriutredningen fastslog att personer med psykisk ohälsa har rätt till ett 

personligt ombud. Effekterna av personligt ombud var många, och positiva. De personliga 

ombudens uppgift var att planera och samordna insatser kring klienten samt biträda klienten i 

kontakten med olika myndigheter. (Malm, 2002) 

Metoden case mangement utvecklades redan under 1980 talet utifrån att individer med 

psykisk ohälsa även led av ett missbruk. Det finns fyra olika inriktningar av case mangement 

som lämpar sig att använda utifrån denna grupp – personer med dubbeldiagnos. Den första 

modellen kallas för ”mäklar-modellen” där fokus ligger på att case managern hjälper klienten 

att själv identifiera sina behov och sedan hjälper denne till att ta de kontakter som är 

nödvändiga under ca två träffar. Den andra modellen kallas klinisk- eller rehabiliterings-

modellen där case managern samordnar rehabiliteringen kring klienten och vid behov även 

hjälp till dennes familj. Den tredje modellen fokuserar på klientens styrkor, och case 

managern hjälper klienten att identifiera sina styrkor och stöttar klienten till att själv söka sig 

till den hjälp som finns. Den fjärde modellen som kan lämpa sig är standardmodellen, ACT 

(Assertive Community Treatment), där case managern har en omfattande, samordnade roll i 

ett team kring klienten. Uppdraget kan vara att förmedla olika tjänster, erbjuda hjälp och stöd, 

kontakt med klientens familj och likande. (Vanderplasschen, Wolf, Rapp&Broekaert, 2007) 

Metoden case management används för att hjälpa klienter som lider av både missbruk och 

psykisk ohälsa. När case management används sker en samverkan mellan olika 

organisationer. Den som håller i samverkan kallas case manager och har till uppgift att 

ansvara, organisera, planera, samordna och utvärdera hjälpen som klienten får. Case 

managern har också till uppgift att ha kontakt med klienten för att motivera och stärka 

klienten i beslutet att ta emot vård. Viktigt att poängtera är att case managern inte överlåter 

ansvaret på klienten utan hela tiden finns med som ett stöd för klienten, detta då klienter som 
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lider av både missbruk och psykisk ohälsa ofta saknar förutsättningar för att söka den vård de 

är i behov av. En annan uppgift som case managern har är att hantera konflikter som uppstår. 

Konflikterna kan råda både mellan socialtjänsten och psykiatrin men också mellan klienten 

och någon av organisationerna. (Wirbing& Borg, 2011).  

Case management används inom både psykiatrin samt inom socialtjänstens 

verksamhetsområde och har ett starkt forskningsstöd. Det finns forskning som visar att denna 

modell ger de bästa resultaten för klienter med svåra psykiska störningar. Dock så säger 

Malm, (2002, s 179) att ”… Riksdagen, regeringen och socialstyrelsen är de beslutsfattare 

som måste ta initiativ till att utveckla en evidensbaserad samverkan inom psykiatriområdet.” 

Att använda case managent kan ge fördelar för organisationerna. Slutenvården av missbrukare 

och psykiskt sjuka minskar och kostnaden för vården av de med dubbeldiagnos beräknas 

minska med 25-50%. En av nackdelarna med case management är att arbetet kan vara 

tidskrävande. För att uppnå bestående förändringar kan ibland flerårigt arbete krävas. 

I Sverige har case managern ofta som uppgift att ingå i ett dubbeldiagnosteam där det finns 

personal från både psykiatrin och socialtjänsten. Case managern arbetar inte med 

myndighetsutövning utan har som huvudsakliga uppgift att samordna de resurser som klienten 

behöver. (Wirbing& Borg, 2011). 

För att arbeta som case manager krävs kunskap gällande psykiatriska diagnoser, kunskap 

kring missbruk, kunskap att utreda med olika tekniker, exempelvis addictionseverity index 

(ASI) eller Monitioring Area and Phase System (MAPS). Även en viss kunskap inom juridik 

är önskvärt eftersom organisationerna styrs av olika lagstiftningar. (Wirbing& Borg, 2011). 

ACT-modellen utvecklades på 1970 och 80-talet och var från början inriktat på 

storkonsumenter av sluten psykiatrisk vård (Lebodinski, 2008). 

ACT (Assertive Community Treatment) är den case managementmodell som det finns 

starkast forskning kring. Att använda modellen innebär att case managern förutom sina 

huvudsakliga uppgifter också arbetar med att motivera klienten, förhindra återfall, 

krisintervention och som stöd för anhöriga till missbrukaren. Teamet som arbetar med ACT 

består ofta av en case manager, en sjuksköterska inom psykiatrin och en socialsekreterare. För 

att uppfylla de kriterier som finns gällande vem som har rätt att bli inskrivna i ACT ska 

klienten ha ett missbruk och lida av psykisk ohälsa med komplexa vårdbehov. 

Rekommenderat är också att andra vårdformer redan är beprövade. (Wirbing& Borg, 2011). 
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För personer som har långvariga psykiska svårigheter är det mest effektivt att samordna 

insatserna från olika myndigheter, och det sker i samlade organisationsformer. Detta synsätt 

syftar till att ha ett helhetsperspektiv kring klienten för att på bästa sätt hjälpa denne. Syftet är 

att klienten skall få lättare ta del i samhällslivet som alla andra medborgare, utveckla klientens 

kompetens, samt ge verktyg för att klienten skall lära sig hantera olika situationer som skapar 

negativa mönster. (Malm, 2002)  

Flera olika instrument har utvecklats för att följa upp ACT-behandlingen. Det första som kom 

var DACTS (DartmouthAssertive Community TreatmentScale). Det som används idag är 

TMACT vilket består av 47 olika punkter som kontrolleras och graderas på en skala mellan 1-

5, där 5 är det högsta värdet vilket motsvarar att ACT är väl tillämpat. TMACT mäter hur 

ACT fungerar i praktiken. Tanken är att TMACT ska kunna uppvisa vad som fungerat bra och 

vad som fungerat mindre bra med ACT vilket ger en vägvisning för framtida användare av 

ACT. (Moser, Monroe-Devita&Teague, 2013). 
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3. Kunskapsområde 

Under detta område kommer samordnad individuell plan att beskrivas närmare, för att ge 

läsaren en större förståelse för vad en SIP innebär och även vilka skyldigheter som 

socialtjänsten och psykiatrin har gällande detta. Vi har även undersökt bakgrunden till 

lagändringen genom att ta del av den lagrådsremiss som låg till grund för regeringens beslut 

om en lagstadgad skyldighet för kommuner och landsting att samverka. Detta område kan ge 

oss mer kunskap om dels hur arbetet tidigare bedrevs och även hur lagstiftaren tänkt att 

arbetet nu skall bedrivas. Även samverkansbegreppet kommer att diskuteras, för att redogöra 

vad samverkan över organisatoriska gränser egentligen innebär, och vilka eventuella 

svårigheter som detta medför. Vianser att det är av vikt att belysa för att sedan se om SIP 

förändrat synen på samverkan. För att förstå socialtjänsten och psykiatrins möjligheter till att 

fatta beslut så har vi valt att redogöra för olika beslutsnivåer och lagar inom socialtjänsten och 

psykiatrin, detta för att ge läsaren en inblick i hur det är att arbeta på gräsrotsnivå. Då vi valt 

att fokusera på personer med dubbeldiagnos kommer även begreppet dubbeldiagnos att 

redovisas, samt förklaringsmodeller kring olika synsätt kring problematiken. Detta är av vikt 

att belysa då kommunen och landstinget kan ha olika synsätt kring denna grupp. Slutligen så 

kommer riktlinjer för missbruksvård att belysas, då utifrån begreppet dubbeldiagnos.  

 

3.1 Samordnad individuell plan (SIP)  

Arbetsgången under en SIP är att socialtjänst, landsting eller annan myndighet pratar med 

klienten om SIP och vad en SIP kan hjälpa klienten med. Om klienten samtycker till att 

upprätta en SIP (samtycke från klienten är ett måste) skickar huvudmannen, den som initierat 

till SIP, ut en kallelse till övriga som klienten är i behov av samordnade insatser från. 

Exempel på dessa kan vara arbetsförmedling, kriminalvård, andra aktörer inom kommun eller 

förvaltare. Klienten själv närvarar om denne vill på upprättandet av SIP och har också 

möjlighet att ta med anhöriga eller närstående. Den som kallat till en SIP gör tillsammans med 

klienten en kartläggning av vilket stöd och vilka insatser som klienten är i behov av. Under 

själva mötet sammanställs en plan över vem som ska ansvara för vad när det gäller den hjälp 

och de insatser som klienten är i behov av. Det redovisas vilka mål som avses med insatserna 

och när dessa mål skall vara uppfyllda. Alla som deltar på mötet får vara med och göra upp 
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planen och alla deltagare signerar planen för att visa att de godkänt det som framkommit på 

mötet. Det finns särskilda mallar för att dokumentera det som framkommer under SIP-mötet. 

Den som sköter dokumentationen är den som tog initiativ till att kalla till SIP. En samordnare 

utses på mötet och samordnarens uppgift är att undersöka så att målen som framkom på mötet 

blir uppfyllda men också att kalla till ett uppföljningsmöte. Vid uppföljning görs en 

utvärdering av de satta målen för att se hur resultatet har blivit. Under uppföljningen kan nya 

vårdplaner upprättas men det kan också bli så att det som skulle bli uppfyllt har uppfyllts och 

inga nya möten behövs. Då återtas samtycket till SIP och inga nya möten blir av. (Åsberg, 

2012). 

 

3.2 Bakgrund till lagändring 

Regeringen gav en nationell psykiatrisamordnare, 2003, i uppdrag att undersöka frågor som 

rörde arbetsformer, samverkan, kompetens och liknande kring personer med psykisk sjukdom 

eller psykisk ohälsa. Psykiatrisamordningen har utifrån detta uppdrag lämnat förslag till att 

regeringen skall göra vissa ändringar i hälso- och sjukvården samt socialtjänstlagen. 

Ändringarna syftar till gemensam individuell planering och samverkan hälso- och sjukvården 

samt kommunen emellan. Regeringen gav socialstyrelsen i uppdrag att utforma en vägledning 

gällande denna samverkan. Anledningen till att regeringen ansåg att det behövdes en 

lagändring grundade sig i att uppdragen mellan landstingen och kommunerna behöver 

tydliggöras, dels för klienterna och även för de yrkesverksamma inom dessa organisationer. 

Samverkan kan gynna både klienten och även organisationernas ekonomiska situation. 

Tidigare så fanns det möjlighet till samverkan, men samverkanhar inte förekommit i 

tillräcklig utsträckning och klienter har hamnat ”mellan stolarna”. Lagstiftningen är därför en 

markering till att samverkan är nödvändig. Socialstyrelsen har också sett att utvecklingen av 

samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården inte utvecklats tillfredsställande. 

För att snabbt få samordnade insatser så bedömde regeringen att lagstöd är det bästa sättet. 

(Lagrådsremiss, 2009). 

Den nationella psykiatrisamordningen såg att hälso- och sjukvården ofta var den första 

myndigheten som mötte personer med psykisk ohälsa. Man menade att om hälso- och 

sjukvården såg att klienten även erhöll hjälp från kommunens sida, och behovet av en 

samordnad individuell plan fanns, så skall detta också verkställas. Begär den enskilde en 

samordnad individuell plan så skall den alltid genomföras. Arbetet med dessa individuella 
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planer skall inte medföra onödig administration för huvudmännen. Det krävs ett samtycke 

från klienten innan man kallar till en SIP, motsäger sig klienten så kan man arbeta 

motiverande med denne, men man får inte utifrån sekretessbestämmelser initiera till en SIP 

utan samtycke. Så snart som man identifierat ett behov av samordnade insatser så skall arbetet 

med planen påbörjas så snart som möjligt, den första kontakten mellan kommun och landsting 

skall helst upprättas inom några dagar. Klientens behov och önskemål är det som är i centrum 

vilket gör att klienten skall delta aktivt i utformandet av planen. Om klienten vill så kan även 

anhöriga till denna medverka. Planen skall förtydliga vilka insatser som respektive huvudman 

ansvarar för, vilken huvudman som har det övergripande ansvaret över planen och vem som 

skall kalla till ev. uppföljningsmöten. Den organisation som klienten har tätast kontakt med 

bör vara den som har det övergripande ansvaret. (ibid, 2009). 

Lagrådsremissen uttrycker att när det gäller personer med dubbeldiagnoser så skall en 

samordnad individuell plan alltid göras för att klienten skall få sina behov tillgodosedda. 

Forskning har nämligen visat att behandling av missbruk och psykisk sjukdom bör ges 

parallellt för bästa effekt. I denna grupp är det av yttersta vikt att organisatorerna arbetar i 

samverkan, mot ett gemensamt mål för att öka förutsättningarna för den enskilde klienten. 

(ibid, 2009). 

 

3.3 Samverkan 
 

”Samverkan mellan lokalsamhällets specialiserade resurser måste utnyttjas för de personer 

som har diagnostiserad beroendesjukdom med diagnostiserad eller trolig allvarlig psykiatrisk 

problematik och där den sammanlagda problemtyngden stör individens funktionsnivå så att 

medicinsk/psykiatriska insatser från sjukvården inte ensamma kan åstadkomma en 

rehabilitering eller sjukdomsförbättring”. (Palmstierna, 2004, s 31). 

Socialstyrelsen har utgett ett dokument som kan ses som vägledande gällande samverkan, då 

med koppling till kommuner och landsting, detta då man funnit vissa brister i samverkan 

mellan dessa aktörer. I detta dokument påtalar man vikten av att kommunen och landstinget 

samverkar kring personer med svår problematik, så som personer med dubbeldiagnos. Det är 

av yttersta vikt att samverkan fungerar för att motverka att individen hamnar mellan stolarna. 

Samverkansfrågorna kom i fokus när olika reformer trädde i kraft under 1990 talet, så som 

psykiatrireformen, en psykiatrisamordnare från regeringen såg att det fanns 
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samverkansproblem kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. Personer med 

dubbeldiagnos är en särskilt utsatt grupp, och samverkan mellan kommun och landsting är av 

stor vikt för att individen skall få sina behov tillgodosedda. Socialstyrelsen beskriver 

samverkansbegreppet på följande sätt; ”Att handla eller fungera gemensamt för ett visst syfte. 

Icke-hierarkiska aktiviteter där aktörer möts på lika villkor och med ett gemensamt syfte. 

Aktiviteter som överskrider gränser inom eller mellan organisationer”. (socialstyrelsen, 2008, 

s 30). 

Om det inte finns någon samverkan mellan olika organisationer är det lätt att resurserna och 

de olika delegationsordningarna som råder inom organisationerna krockar med varandra. 

Resultatet blir att klienten inte får den hjälp som denne är i behov av. För att samverkan ska 

fungera väl bör det finnas en skriftlig överenskommelse gällande vem som ska ansvara för 

vad när det handlar om klienter med dubbeldiagnos. (Wirbing& Borg, 2011). 

För att få en väl fungerande integrerad behandling behöver vissa kriterier uppfyllas. Två 

exempel på kriterier är klientens delaktighet i behandlingen,och att behandlingen skall följa 

missbrukarens omlärning och anpassas därefter. (Palmstierna, 2004). 

 

3.4 Beslutsnivåer och lagar inom socialtjänsten och psykiatrin  

Beslutsnivåerna inom socialtjänsten och psykiatrin skiljer sig åt. Inom socialtjänsten är det 

socialchefen som har delegation att fatta beslut på den högsta nivån medan det inom 

psykiatrin är en verksamhetschefs uppgift. Mellannivån på beslutsnivån är inom socialtjänsten 

verksamhetschefen och inom psykiatrin ledningsgruppen bestående av läkare. Den lägsta 

nivån gällande att fatta beslut inom socialtjänsten har socialsekreteraren och inom psykiatrin 

behandlaren. Socialsekreteraren kan dock lägga fram ett förslag till beslut till socialnämnden 

som då endera bifalles eller avslås. Delegation att fatta beslut om lagen om vård av 

missbrukare i vissa fall har socialnämnden så länge det inte handlar om ett omedelbart 

omhändertagande enligt 13§ LVM, då socialnämndens ordförande har mandat att fatta beslut. 

(Wirbing& Borg, 2011). 

Socialtjänstens arbete gällande missbruk styrs av socialtjänstlagen (SoL) och har 

kompletterande lag, lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Lagen om vård av 

missbrukare är en tvångslagstiftning och klienten kan inte påverka besluten som fattas. (ibid, 

2011) 
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Den lag som styr sjukvården är hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Liksom socialtjänstlagen är 

HSL en frivillig lag. (ibid, 2011). 

 

3.5Dubbeldiagnos 

Enligt studier så uppskattas det att ca 50-80% av de som har ett alkohol- eller 

narkotikamissbruk också lider av någon form av psykisk störning. (Armstrong &Costello, 2002). 

Intresset för människor med missbruk och psykisk ohälsa har på senare år ökat. 

Problematiken kallas dubbeldiagnos eller samsjuklighet. Den engelska motsvarigheten kallas 

co-morbidity. Tidigare har missbruk och psykisk ohälsa behandlats var för sig men på senare 

tid har frågor gällande samverkan uppkommit och pengar har satsats på att öka samverkan 

mellan exempelvis socialtjänsten och sjukvården. Resultatet var tänkt att förbättra den hjälp 

som sätts in för personer med denna problematik med dubbeldiagnos. I många fall talas det 

om självmedicinering där alkohol och droger används för att uppnå bättre psykisk hälsa. 

(Heilig, 2011). 

Heilig, 2011 ställer sig kritisk till att det finns så många personer med dubbeldiagnos. Han 

menar att droger kan framkalla de flesta psykiatriska symtom genom antingen intag av droger 

eller vid abstinens. Heilig anser att människor med dubbeldiagnos bör vara rena från droger i 

minst tre veckor innan en psykiatrisk diagnos kan ställas eftersom många droger ger effekt 

lång tid efter sista intaget. Att börja en psykiatrisk behandling utan att vara säker på att den 

psykiska ohälsan verkligen existerar menar Heilig är att utsätta klienten för medicinering som 

inte är nödvändig. Han anser också att fokus som bör ligga på missbruket förskjuts. Heilig tar 

upp en studie som genomförts av NESARC (National Epidemiologic Survey on Alcohol and 

RelatedConditions), en grupp som fått i uppgift att undersöka förändringar i alkoholmissbruk 

och tillhörande funktionshinder. Heilig efterlyser en mer noggrannbedömning från läkare 

avseende personer med missbruk och psykisk ohälsa. (Heilig, 2011). 

 

3.6 Riktlinjer för missbruksvård 

”Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar för klienter och 

patienter med missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk eller somatisk sjukdom 

(samsjuklighet)” (Socialstyrelsen, 2011, s 184) 
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När en klient lider av både missbruk och psykisk ohälsa kan det hända att det ena förstärker 

det andra vilket kan resultera i att problematiken upplevs som svårare. Många av dessahar 

också annan social problematik. Det gemensamma behovet hos denna grupp är att de är i 

behov av vård och behandling från flera organisationer än en. Självmord är vanligt bland de 

som lider av dubbeldiagnos. Orsaken är att förloppet från aktualisering fram till klienten får 

hjälp ofta är långt. (ibid, 2011). 

När en klient uppsöker sjukvården för bedömning gällande en psykisk störning eller sjukdom 

ska också en bedömning avseende ett eventuellt missbruk göras. Framkommer det att de finns 

ett missbruk ska klienten hänvisas till socialtjänsten. Att undersöka klienten när denne varit 

drogfri under 1-4 veckor för att säkerställa att de psykiska symtomen inte beror på missbruket. 

Det är annars vanligt att alkohol och droger kan ge psykiska symtom. Likväl som att hälso- 

och sjukvården ska uppmana klienter med missbruk att kontakta socialtjänsten har 

socialtjänsten samma skyldighet när de träffar på en klient som antas lida av psykisk ohälsa. 

(ibid, 2011). 

För att upptäcka dubbeldiagnos finns olika screeninginstrument att använda. AUDIT 

(AlcoholUse Disorders Identification Test, ett instrument för att identifiera en riskfylld och 

skadlig alkoholkonsumering) och DUDIT (DrugUse Disorders Identification Test, ett test för 

att identifiera personer med drogrelaterade problem) är två exempel på detta. Det som är 

grundläggande vid behandling av klienter med dubbeldiagnos är att de får hjälp utifrån 

noggrann bedömning av respektive organisation. (ibid, 2011). 

Samverkan mellan socialtjänsten och psykiatrin har studerats och resultatet har påvisat att 

problemet är att ansvaret och stödet gällande behandling är uppdelat mellan organisationerna. 

Problemen bedöms som omfattande och växande. (ibid, 2011). 

Några väl fungerande behandlingsmetoder för klienter med dubbeldiagnos finns inte utan 

rekommendationen är att använda den befintliga behandlingen som finns för missbruk. En 

samordnad behandling med inriktning på både missbruk och psykisk ohälsa har visat sig vara 

mer effektiv än att behandla missbruk och psykisk ohälsa var för sig. Samordningen bör 

utformas efter den enskilda klientens behov. Målet med en sådan behandling är att klienten 

ska få bästa möjliga behandling oberoende av vem som äger kostnaden. Att samordna 

behandlingen innebär att kostnaden för behandlingen minskar. (ibid, 2011). 
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Socialstyrelsen rekommenderar att motiverande samtal (MI) används när det handlar om 

klienter med dubbeldiagnos. MI är en evidensbaserad metod. En annan evidensbaserad metod 

som rekommenderas är återfallsprevention (ÅP). (Wirbing& Borg, 2011) 
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4. Tidigare forskning 

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar har vi också letat efter tidigare forskning. De 

forskningsartiklar som vi valt att redogöra för i detta arbete berör det komplexa vårdbehov 

som personer med dubbeldiagnos har. Vi har också använt oss av en forskningsrapport som 

fokuserar på hur samverkan fungerar i praktiken kring denna grupp. Vi har även valt att 

studera case managament närmare, utifrån hur metoden är effektiv både generellt samt i 

eftervård. En av artiklarna vi hittatär från 1998, men vi väljer ändå att ta med den i detta 

arbete, detta då några av de ledande forskarna i ämnet är författare till den aktuella studien. 

Avsnittet avslutas med en kort sammanfattning.  

 

4.1 Samverkan över organisatoriska gränser 

Att andelen personer som lider av missbruk också lider av psykisk ohälsa visar en 

forskningsrapport som gjorts i Stockholms läns landsting 2004 av Tom Palmstierna. En 

inventering har gjorts av missbrukarna i Stockholm som behandlas för både missbruk och 

psykisk ohälsa och visar att 4500 personer behandlas för både missbruk och psykisk ohälsa. 

En intervju har genomförts med 1000 personer från beroendevården och det som framkommer 

är att drygt 50 % av dessa har upplevt psykiska problem under de senaste 30 dagarna. Ungefär 

samma antal ansåg också att de var i behov av hjälp gällande sin psykiska ohälsa. Trots dessa 

siffror framkommer att endast 44 % av missbrukarna med psykisk ohälsa har en kontakt inom 

psykiatrin.  (Palmstierna, 2004). 

I en forskningsrapporti en annan studie har olika organisationer tillfrågats om hur samverkan 

fungerar. Över lag har svaren varit kritiskt. Socialtjänstens upplevelse av samverkan var att 

klienterna hamnar mellan stolarna då varken missbruksvården eller psykiatrin anser sig äga 

problemet. Missbruksvården är av uppfattningen att psykiatrin skickar över klienterna till dem 

med hänvisning till att den psykiska ohälsan är drogrelaterad. Psykiatrins uppfattning är att 

missbruksvården gärna bollar över klienter till dem genom att allt för fort ha avfärdat den 

psykiska ohälsan med motiveringen att den är drogrelaterad. (Palmstierna, 2004). 

1997 genomfördes en studie av resultaten av att använda ACT (Acceptance and 

CommitmentTherapy). 67 personer studerades och resultatet följdes upp 31månader senare. 

Det visade sig att alla 67 personerna fortfarande var kvar i behandling, 82 % hade en bostad, 
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41 % hade en uppfattning om att missbruket hade minskat och 42 % hade kommit ut i 

sysselsättning. (ibid, 2004). 

Innan det vart viktigt med samverkan fanns många organisationer som var delaktiga i klienten 

från varsina håll. Behandlingar kunde ofta inte genomföras eftersom grundsynen hos 

organisationerna var så olik varandras. Klienten vart då tvungen att själv hålla kontakten med 

de olika organisationerna och söka den vård som behövdes på rätt ställe. Case management 

antogs kunna hjälpa till med att förbättra samverkan. (ibid, 2004). 

 

4.2 Miltonprojektet 

2005 fattade riksdagen ett beslut om att nationellt satsa på socialtjänsten och psykiatrins 

arbete med personer som lider av dubbeldiagnos. Bland annat två händelser i Sverige kan ses 

som bakgrunden till detta, mordet på utrikesminister Anna Lind och en vansinneskörning på 

Västerlånggatan i Stockholm där båda förövarna var personer med dubbeldiagnos. 

Utgångspunkten för  projektet var att vården av personer med dubbeldiagnos inte kan delas 

upp mellan olika huvudmän utan det föreligger ett gemensamt ansvar för dessa klienter.  

Projektet drevs under tiden januari 2006 till december 2007. (Lebedinski, 2008). 

En utvärdering har gjorts av Miltonprojektet och den visar att arbetet med att förbättra 

samverkan har flutit på bra. Forskaren påtalar att arbetet med att förbättra samverkan kommer 

att kräva mycket tid, då de olika aktörerna som finns kring klienter av denna typ arbetar på så 

olikartade sätt. (ibid, 2008). 

I en forskningsrapport av Elisabeth Berg, (2008:03), gällande Miltonprojektet har enkäter 

skickats ut till aktuella aktörer och intervjuer genomförts. Det som framkom var att aktörerna 

önskade en arbetsgrupp med större kunskap om dubbeldiagnoser och att personer med 

dubbeldiagnos inte längre skulle behöva lida på grund av svårigheter med samverkan.  

Vidare visar rapporten att ett policydokument upprättades där det tydligt framgick att både 

missbruket och den psykiska ohälsan skulle behandlas samtidigt. Under arbetet med 

policydokumentet gjordes också ett samverkansavtal för att lättare häva sekretessen mellan 

olika verksamheter. (ibid, 2008). 

De hinder som setts gällande varför samverkan inte fungerar har varit att det finns för lite 

resurser, oförståelse för varandras verksamheter, brist på respekt för andra verksamheter och 
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kravet från den egna verksamheten att sköta sitt jobb och inte ta över ansvaret från någon 

annan. (ibid, 2008). 

Efter projektet med att förbättra samverkan upplever berörda verksamheter att samverkan 

fungerar bättre. Det upplevs lättare att ta kontakt med andra verksamheter, stukturen på 

samverkan är bättre och rutinerna för samverkan har förbättrats. (ibid, 2008). 

Några önskningar som uppkommit och som skulle kunna innebära att samverkan förbättras 

ytterligare är att underlätta informationsöverföringen så att sekretessen inte blir ett hinder, mer 

öppenhet hos verksamheterna, mer resurser, en samordnare för att underlätta arbetet, bättre 

återkoppling mellan verksamheterna, mer flexibilitet och ett större intresse för att delta i 

vårdplaneringar. (ibid, 2008). 

 

4.3 Integrerad behandling av psykisk sjukdom och missbruk 

Redan under 1980 talet så såg man ett samband mellan missbruksproblematik och psykisk 

ohälsa, det var svårt för de som hade båda problemen att återanpassas in i samhället efter att 

ha behandlats för sin psykiska ohälsa. Istället för att enbart behandla den ena problematiken så 

började man att arbeta i team som behandlade både missbruket och den psykiska ohälsan.  

Man såg också att det ibland föreföll sig så att personer med dubbeldiagnos blev utestängda 

från båda socialtjänst och från psykiatrin då problemen är så komplexa. Drake, Mercer-

McFadden, Mueser, McHugo& Bond (1998) har studerat 36 vetenskapliga undersökningar för 

att undersöka effektiviteten av integrerad behandling samt hur dessa behandlingsmetoder 

vuxit fram.  

Integrerad behandling syftar till att tillgodose individens behov utifrån en och samma 

vårdgivare, för att minska på konflikter vårdgivare emellan och även för att individen inte 

skall behöva ha två skilda behandlingsprogram. De studier som forskarna här redovisat visar 

inte själv behandlingsresultatet utan lägger stor vikt på andra positiva aspekter för individen.  

Behandlingsresultaten hamnar till viss del i skym undan, vilket författarna själva ställer sig 

kritiska till. En anledning till att resultaten av de olika studierna inte blev som väntat kan bero 

på att personer med dubbeldiagnos behöver en lång rehabilitering innan några tydliga resultat 

kan mätas. I de studier som mätningar skett 18 månader eller längre efter första mättillfället så 

ser man att integrerad behandling visade ett tydligt tecken på att missbruket minskat och att 

det skett betydande förbättringar inom andra områden för individen. Man ser här att personer 
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med dubbeldiagnos kan rehabiliteras från sitt missbruk och även att integrerade 

behandlingsmodeller är att föredra framför andra modeller. (ibid, 1998). 

 

4.4 Case managment i eftervård 

Utifrån sökande i olika databaser, men olika sökord så fann vi denna artikel. Artikeln är ny, 

och publicerades 2013, den är även skriven ur en europisk kontext, vilket gör att den lämpar 

sig bra för oss och vår forskning.  (Larsson, Lindahl, Berglund&Tönnesen, 2013). 

Forskarna i denna studie beskriver att case managment används inom många olika områden, 

och inte bara inom psykiatrin,där metoden först utvecklades. Forskarna undersöker i vilken 

utsträckning personer som varit på behandlingshem utifrån missbruk är i behov av hjälp 

utifrån case managment.Forskarnas hypotes var att man med hjälp av case management i 

eftervården skulle minska risken för återfall, och användandet av droger. Klienten skulle bli 

mer behjälpta av hälso- och sjukvården och socialtjänstens insatser. Studien genomfördes i 

Skåne. Forskarna undersökte personer som suttit i fängelse, som även hade ett missbruk. De 

valde slumpmässigt ut personer till studien och genomförde tester i form av AUDIT för att 

kartlägga missbrukets förändringar. AUDIT genomfördes vid tre tillfällen under studien. De 

personer som fick hjälp av en case managment var alla nöjda med insatserna och hjälpen som 

denne gav, och man såg att de som fick stöd av en case manager höll sig i högre grad, än vid 

traditionell behandling, ifrån droger. Forskarna såg också att de som inte hade hjälp av en case 

manager fick stöd och hjälp av hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Forskarnas slutsats 

är att eftervård med hjälp av case managment uppvisar en hög avhållsamhet av alkohol och 

droger. Samtliga deltagare var nöjda med den hjälp och det stöd som de fick av en case 

manager.   

 

4.5Är case managment effektivt? 

Då vi vill använda oss av case managment som teori så vill vi även undersöka om denna 

metod visat sig effektiv utifrån tidigare forskning.  

Författarna till studien har använt sig av en litteraturstudie för att undersöka om case 

managment är en effektiv metod vid missbruk. Totalt ingick 36 olika artiklar i denna aktuella 

studie.  Undersökningen är även i viss mån beskrivande och forskarna benämner fyra olika 

sorters case managment modeller. (Vanderplasschen, m.fl. 2007) 
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Resultatet av studien visar att en intensiv modell av case managment är effektivt för klienter 

med dubbeldiagnos, viktigt är dock att använda sig av case managment under en längre 

period. Det var även kostnadseffektivt och klienterna kände sig väldigt nöjda med hjälpen 

som de fick av sin case manager. (ibid, 2007) 

ACT modellen av case managment visade sig vara den mest effektiva för klienter med 

dubbeldiagnos, den var väldigt framgångsrik och ökade klientens livskvalitet. (ibid, 2007) 

Modellen av case managment som fokuserar på klientens styrkor har visat sig som god för de 

klienter som har en hög kognitiv förmåga, då stor del av kontakten med klienten är över 

telefonen. Om kontakten skedde genom personliga möten så fick metoden bättre utfall. Man 

kunde inte se några direkta samband mellan denna modell och mindre droganvändning. (ibid, 

2007) 

Både kliniska(rehabiliteringsmodellen)- och ”mäklar”-modellen av case managment har visat 

små effekter, det finns inga tydliga kopplingar och bevis för att dessa två modeller är 

verksamma. En anledning till dessa resultat är att forskarna endast funnit en studie, i sin 

forskning, som fokuserat på ”mäklarmodellen”. (ibid, 2007). 

 

 

4.6 Sammanfattning  

Utifrån de artiklar som vi studerat kan vi se att det är många som lider av dubbeldiagnos, men 

att få av dessa har en kontakt med psykiatrin. Case management är en metod som underlättar 

samverkansproblem och som har positiva effekter för den enskilde klienten. ACT-modellen 

av case management har visat sig vara särskilt effektiv. Genom att använda case management 

metoden har detta gett ett bra resultat för klienten genom hela vårdkedjan. Det pågår ett aktivt 

arbete för att förbättra samverkan organisationer emellan. Kring personer med dubbeldiagnos 

är integrerade behandlingsmodeller att föredra.   

 

5. Metod och tillvägagångssätt 
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Nedan kommer vi att redovisa hur vi gått tillväga för att utforma vår studie, detta är av vikt 

för att läsaren själv skall få möjligheten att skapa sig en uppfattning kring studien samt hur vi 

resonerat. Avsnittet börjar behandla vår förförståelse kring ämnet för att läsaren skall få en 

bild av hur vi tänkt med studien. Därav följer en redogörelse för hur vi gått tillväga vid 

litteratursökningar och vilka eventuella svårigheter som vi stött på. Val av metod kommer 

också att redogöras samt motivering till varför vi valt den metoden. Efter redovisas urval samt 

eventuella bortfall. Forskningsetiska- och vetenskapsteoretiska överväganden som forskarna 

haft i åtanke kommer även att beröras.  Även analysverktyg kommer att redovisas. Detta 

åtföljs av ett avsnitt där genomförandet av studien beskrivs. Där kommer validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet att belysas samt metodens begränsningar och bearbetning av material. 

 

5.1 Förförståelse 

Båda författarna har viss erfarenhet av samordnad individuell plan sedan tidigare, båda har 

genomgått en halvdags utbildning i ämnet och själva medverkat som professionella i dessa 

möten.  Vi funderade kring om vi skulle vara färgade av våra egna erfarenheter i utformandet 

av denna studie, men det visade sig att vi till viss del har olika synsätt och erfarenheter kring 

SIP. Detta gjorde att ämnet blev intressant för oss att undersöka närmare. När vi bestämde oss 

för att studera SIP så försökte vi även att inte låta vår förförståelse prägla studien, utan vi 

antog ett objektivt perspektiv.  

 

5.2 Litteratursökning 

Vi letade forskning kring ämnet, SIP, men fann väldigt lite information kring ämnet, en 

anledning kan vara att lagändringen är relativt ny. Databaser som vi har sökt information från 

är följande: Libris, proquest, web of science, socialvetenskaplig tidskrift, googleschoolar samt 

artikelsök. 

Vi funderade utifrån de områden runt SIP, så som samverkan, dubbeldiagnos, lagar inom 

psykiatrin och socialtjänst och anledning till lagförändring och sökte därefter litteratur kring 

vad SIP innebär och hur det rent praktiskt går till, för att skapa sig en helhetsbild.Utifrån 

dessa teman är vår förhoppning att frågeställningarna kommer att besvaras.  
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Då case managment användes som teoretisk utgångspunkt så valde vi även att söka lämpliga 

artiklar kring ämnet. Detta då vi ville se om case managment gett goda resultat samt för få 

mer information kring modellen.  

De sökord som vi använt:Samordnad individuell plan* Dubbeldiagnos* Dual diagnosis 

*Coordinatedindividual plan* Co-morbidity *Samverkan mellan socialtjänst och hälso- och 

sjukvård.  *Case managment. *case managment & abuse.  

Svårigheten för oss har varit att många av de träffar vi fått upp har varit inriktade på 

medicinskt perspektiv men också på psykologiska perspektiv. Vi har därför valt att vara extra 

noga med att studera artiklarna för att se om de passar vår studie vilken kommer vara inriktad 

på socialt arbete. Sökordet samordnad individuell plan gav inga träffar. Dual diagnosis och 

dubbeldiagnos gav tillsammans 38209 träffar, vi valde dock att inte använda någon av dessa 

då vi inte vill inrikta oss för mycket på just dubbeldiagnos utan mer utifrån samverkan / SIP 

och dubbeldiagnos. Innan författarna bestämde sig för att inte använda sig av dubbeldiagnos 

under tidigare forskning så lästes ca tio olika artiklar, dessa var utvalda utifrån datum som de 

publicerades och antal som refererat från den artikeln. Sökordet Coordinatedindividual plan 

genererade i 3706 träffar, dock så var de flesta skrivna utifrån hälso- och sjukvårdens 

perspektiv och behandlade främst speciefika sjukdomar. Vi valde att inte ta med någon av 

dessa i vårt arbete. Samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård gav tre träffar, inga 

var relevanta för vår studie.  Case managment gav 415 träffar, vi gjorde först ett urval där vi 

fokuserade på vetenskapliga artiklar och då återstod 215 stycken. Vi gjorde sedan ytterligare 

ett urval där vi fokuserade på nya artiklar och valde ut tio som vi läste igenom. Av dessa tio så 

valdes två artiklar ut, en som är skriven utifrån en svensk kontext samt en som skrevs 2007 

men som fokuserar på om case managment visat sig effektiv. Vi valde även ut ytterligare en 

artikel, som visat sig vara äldre, men som många andra refererat till och som bearbetar vilka 

effekter som case managment kan få.  

Förutom dessa artiklar så har vi försökt att leta tidigare forskning som utgår från en svensk 

kontext, då vi inte har stor kunskap om hur samverkan mellan olika organisatorer ter sig i 

andra länder, vi har heller inte utrymme att bearbeta andra länders lagstiftningar och liknande.  

Då författarna haft vissa svårigheter att finna tidigare forskning som lämpar sig för vår studie 

så har vi har även tagit del av regeringens proposition för lagändringen, sökt lämplig litteratur 

hos socialstyrelsen, samt använt oss av olika böcker inom ämnet. Ett stort antal 
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examensuppsatser inom samma ämne som vårt har bearbetats för att få förslag till lämplig 

litteratur.  

 

5.3 Val av metod 

Intervjuer är den metod vi använt oss av. Intervju är en kvalitativ metod som går ut på att 

samla in information från intervjupersonen där intervjupersonen får ge sin syn på de frågor 

som ställs i form av hur intervjupersonen upplevt, tänkt kring och vilka kunskaper 

intervjupersonen har kring det som frågas om (Larsson, 2011).  Frågorna utformades på ett 

sätt så att svaren vi fick hamnade inom det tema vi avsett att undersöka.  Under intervjun 

samtalade vi med intervjupersonerna för att hjälpa dem på traven att svara på frågorna och på 

så vis rikta in dem mot de centrala frågorna som vi vill studera. Vi utvecklade uppföljande 

frågor ochvar också förberedda på att vissa svar kommer att ge uppföljningsfrågor som vi i 

förväg inte varit förberedda på. (Larsson, 2011). 

Vi anser att denna metod är den som lämpar sig bäst för vår studie, vi vill att yrkesverksamma 

skall ge sin bild och uppfattning, det är de som besitter kunskap och deras åsikter är på det 

som vi kommer bygga vår analys på.  

Vi använde oss av en deduktiv strategi under utformandet av intervjufrågor/guide. Att forska 

deduktivt innebär att forskaren utgår ifrån vissa teoretiska teorier, och utifrån dessa väljer 

forskaren vilka frågor som är av relevans (Larsson, m.fl. 2005).  

 

5.4 Urval 

Ett typiskt urval innebär att personer som har kännedom om det som ska undersökas väljs ut. 

Maximerat urval handlar om att välja ut personer från olika områden med kunskap om ämnet 

som ska studeras. (Larsson, 2011). Vårt urval av intervjupersoner är dels ett typiskt urval, 

alltså personer som är inblandade i SIP, men också ett maximerat urval, alltså personer från 

olika förhållanden. I vårt fall två yrkesverksamma från socialtjänsten och två yrkesverksamma 

från psykiatrin, men som ändå hör hemma under samma forskningsområde då det finns något 

som binder dem samman. Det typiska urvalet är personal från socialtjänsten och psykiatrin, 

som varit med på en SIP. Samma urval utgör det maximerade urvalet för att vi ska få fram 

samma information men från olika källor och vinklar. Vi har kontaktat chefer inom 
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socialtjänst och psykiatri och låta dessa välja ut personer ur sin personal som de anser har god 

kunskap inom det område vi avser att undersöka. 

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

Vår inledande tanke vara att intervjua personal från socialtjänsten, personal från psykiatrin 

samt klienter som genomgått SIP, för att på bästa sätt få fram en rättvis bild om hur SIP 

förändrar situationen för den enskilde klienten. Som forskare skall man dock alltid överväga 

forskningsetiska perspektiv, och överväga och motivera sina val (Denscombe, 2004). Vi har 

insett svårigheterna med att intervjua individer med missbruk samt psykisk problematik. Vi 

tror inte, dels utifrån validiteten och reliabiliteten på vår studie och även från ett rent etiskt 

perspektiv att denna metod lämpar sig då det är en komplex grupp att intervjua. Vi tror heller 

inte att vi genom enstaka intervjuer skulle ge en rättvis bild för denna grupp.  

Vid kvalitativa intervjuer så är det viktigt att forskaren tydligt framfört att intervjupersonerna 

kommer att ingå i en vetenskaplig studie. Vi har informerat socialsekreterarna och personalen 

från psykiatrin om att deras deltagande i studien kommer att vara del i en vetenskaplig studie i 

form av ett examensarbete på socionomprogrammet. Att intervjupersonerna kan tacka nej till 

sin medverkan när som helst under undersökningen, även efter att intervjun är utförd är också 

av stor vikt att informera. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2012). Redan i den 

första kontakten informerade vi om att deltagandet är frivilligt och att de utan skäl kan tacka 

nej till medverkan, vi informerade även om detta i samband med intervjutillfället. 

Intervjupersonen kan garanteras att vara anonym genom att forskaren inte kommer att 

redovisa detaljer som på något sätt röjer personens identitet (Larsson, 2011). Vid den första 

kontakten och vid intervjutillfället beskrev vi hur vi skall använda informationen och 

garanterade intervjupersonerna konfidentialitet. 

5.6 Vetenskapsteoretiska överväganden 

Inom det fenomenologiska perspektivet fokuserar forskaren på hur intervjupersonerna har 

upplevt det studerade. Forskarens egna upplevelser tonas ner.(Larsson, Sjöblom & Lilja2008). 

Forskaren visar stort engagemang för det intervjupersonerna berättar och tolkningar kopplade 

till teoretiska perspektiv används minimalt (ibid, 2008). Detta perspektiv går att applicera på 

vår studie, vår egen erfarenhet kommer inte att belysas utan vi utgår helt ifrån 

intervjupersonernas upplevelser.  
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5.7Analysverktyg 

Edmund Husserl (1859-1938) är upphovsmannen till det fenomenologiska perspektivet 

(Husserl, 1995).  

Ordet fenomen representerar det som ögat direkt kan se och det vi direkt uppfattar. Det 

fenomenologiska perspektivet har fokus på hur den som studerar ett fenomen uppfattar det, 

alltså perspektivet uppvisar en bild av hur den första person som studerar fenomenet upplever 

det utan att tolkningar från andra och tredje person påverkar upplevelsen. Något som kan 

påverka upplevelsen av fenomenet men som då måste bortses för att inte påverka bilden är om 

den som studerar fenomenet har tidigare kunskap eller erfarenheter gällande fenomenet. 

(Hyldgaard, 2008). 

Fokus ligger på det fenomenologiska perspektivet då intervjupersonen får framställa sin 

uppfattning om det tillfrågade, där vi som forskare inte framställer våra förkunskaper kring 

ämnet. Vi förhåller oss till att lyssna på det som intervjupersonen berättar utan att lägga våra 

värderingar i svaren vi erhåller. Detta ligger även i linje med det som Larsson (2011) redogör 

för gällande det fenomenologiska perspektivet. Informationen från intervjuerna delas in i 

olika teman, utifrån meningskategorisering. Meningskategoriseringen gör att informationen 

blir mer överskådlig utifrån de olika teman som berörs (Larsson, Lilja, Mannheimer, 2005). 

Vår analys utgår sedan från dessa teman samt valda teoretiska perspektiv, kunskapsområde 

samt tidigare forskning.   

 

5.8Genomförande 

Inför urvalet kontaktade vi socialtjänsten och öppenpsykiatriska mottagningen i en samma 

och kommun. Att vi valt att intervjua personer från en och samma kommun beror på att det då 

kan tänkas finnas en naturlig koppling mellan dessa yrkesgrupper då personer med 

dubbeldiagnos ofta har kontakt med både psykiatri och socialtjänst. Vi har inte efterfrågat 

någon specifik yrkestitel utan har valt att använda sig av de med tidigare erfarenhet gällande 

SIP. I socialtjänstens fall representeras socialsekreterare och inom psykiatrin sjuksköterskor. 

Vi förklarade syftet med studien, lämnade information om att identitet på intervjupersoner 

inte kommer att röjas samt informerade att deltagandet är frivilligt. Vikontaktade sedan de 
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utvalda personerna för att kontrollera att de fått informationen som vi tidigare lämnat gällande 

frivilligt deltagande och anonymitet. Vi lämnade telefonnummer och mailadresser, detta för 

att intervjupersonerna lätt skall ha möjlighet att kontakta oss om det uppstår frågor eller om de 

ångrar sitt deltagande. Denna kontakt har skett över telefon. Tider har bokats med 

intervjupersonerna och intervjuerna ägde rum på respektive intervjupersons arbetsplats. Detta 

för att förenkla för intervjupersonerna.  

Vi upprättade en intervjuguide (se bilaga 1.) med tre huvudteman och övergripande frågor 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Under intervjun ställdes även spontana 

uppföljningsfrågor. 

Vi genomförde en del förberedelser inför intervjun. Bandspelare har provats för att se att 

tekniken fungerar. Vi såg till att det finns nya batterier samt nya band för inspelning. En 

provintervju genomfördes för att kontrollera att frågorna i intervjuguiden känns relevanta och 

ger intervjun ett naturligt flyt.  

Vid intervjuerna med psykiatrin fick vi först ett bortfall då en av intervjupersonerna vid 

intervjutillfället var sjuk. Vi kontaktade psykiatrin ytterligare en gång för att få fram en ny 

person att intervjua.  

Intervjuerna fungerade som planerat. Vi använde bandspelare för att ha ett större fokus på 

intervjupersonen, och för att inte riskera att gå miste om information. De frågor som vi 

tidigare gjort upp fungerade bra att ställa och svaren vart som vi tänkt oss, inom ramen för det 

som var tänkt att undersöka. Uppföljningsfrågorna varvades på ett naturligt sätt med frågor 

som spontant dök upp när intervjupersonerna svarade. 

 

5.8.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet i en studie avser att forskaren undersöker det som studien avser att undersöka 

(Larsson, 2011). Vid kvalitativa studier, som vår, är det viktigt att forskaren har genomtänka 

frågor, som ligger i linje med syftet för studien (ibid, 2011). För att andra skall kunna 

analysera samma material är det viktigt att man tydligt visar hur man tänkt, och skriver ut 

många citat från intervjupersonerna (ibid, 2011). Reliabilitet handlar om studien är tillförlitlig, 

kan resultatet från studien säkerställas. 
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Validiteten och reliabiliteten i vår studie utgår till stor del att ifrån tydliga citat från 

intervjupersonerna, vi försökte att under intervjutillfället försöka frambringa så detaljrika 

beskrivningar som möjligt för att sedan visa läsaren hur vi tänkt i vår analysdel. Något som vi 

även lyckades med, vi har en god validitet utifrån att vi har detaljrika citat. Detta ger läsaren 

en tydlig inblick i vår studie, och en möjlighet att göra andra tolkningar av materialet finns. Vi 

båda har lyssnat på de inspelade intervjuerna och läst transkriberingen, för att säkerställa att 

all information framkommer. Forskaren och dess kunskaper inom intervjuteknik spelar också 

stor roll för validiteten (Kejerfors, 130909). 

Inför intervjuerna var vi noggrant förberedda, vi var väl inlästa på ämnet och utarbetade en 

intervjuguide som låg i linje med våra frågeställningar och syfte. Vi försökte att ställa oss 

objektiva, men nyfikna, inför de svar som intervjupersonerna gav. Reliabiliteten och 

validiteten i studien kan ha påverkats av att forskarna valde att låta respektive enhetschef välja 

ut intervjupersoner. Risken finns att de utvalda personerna inte ger en objektiv bild av 

eventuella problem, utan att dessa ger en väldigt ”korrekt” version av hur det borde vara. 

Detta tillvägagångssätt kan ha påverkat studiens reliabilitet och validitet. Då vi genomfört fyra 

intervjuer, två med socialsekreterare från kommunens socialtjänst och två med sjuksköterskor 

inom psykiatrin, så ser vi likheter i de svar som uppkommer utifrån de olika grupperna. Detta 

är något som stärker studiens validitet, att vi mätt det som varit avsett att mäta. Båda 

författarna har tidigare erfarenhet av olika intervjusituationer i sitt yrkesliv, vilket kan ha 

underlättat i utförandet av intervjuerna och därför stärkt studiens tillförlitlighet. Att vi vågar 

ställa följdfrågor, och är medveten om vår egen delaktighet i samtalet som förs. Att vi innan 

genomförandet av intervjuerna ”testade” intervjuguiden för att säkerställa att frågorna kom i 

ett naturligt flyt kan ha verkat positivt på validiteten och reliabiliteten. 

Generaliserbarhet handlar om resultatet gäller mer allmänt, om forskningen är kan 

representera en population eller om resultatet går att knyta an på ett tillförlitligt sätt mot en 

teoretisk ansats (Denscombe, 2010). Det kan vara svårt att generalisera resultat från en 

kvalitativ metod, då man använder sig av strategiska urval. Man väljer att undersöka en grupp 

som har erfarenhet av det som man vill studera. (Larsson, 2011). En form av generalisering är 

den analytiska generaliseringen, där man utgår från ett visst teoretisk perspektiv och knyter an 

sina resultat till denna teoretiska ansats. Detta kan skapa generaliserbarhet på studien även om 

man använt ett litet, strategiskt urval. (Esaiasson, m.fl. 2012,). Vår studie består av fyra 

intervjuer, två med socialsekreterare som deltagit vid SIP och två med personal från 

psykiatrin som deltagit vid SIP. För att generalisera resultatet har vi valt att analysera utifrån 
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valda teoretiska perspektiv. Då intervjupersonerna i vår studie är verksamma inom samma 

kommun, en relativt liten kommun, så kan resultatet generaliseras till den enskilda 

kommunen, men kanske inte i en större kontext.  

 

5.8.2 Metodens begränsningar 

Vår studie är till sin omfattning liten och kan då kanske inte kan representera en hel 

population. Vårt urval är endast begränsat till socialsekreterare som genomfört en SIP samt 

personal inom psykiatri som genomfört en SIP, vi kan inte garantera att dessa fyra individer 

ger en samlad, gemensam bild för samtliga socialsekreterare/personal från psykiatrin som 

genomfört SIP.  

 

5.8.3. Bearbetning av material 

 

Då studien består av fyra intervjuer så transkriberade vi två intervjuer var, vi skrev ordagrant 

ner intervjuerna i sin helhet från inspelningarna, analysen är baserad på detta. Båda författarna 

lyssnade på samtliga intervjuer och läste utskrifterna för att säkerställa att all information 

framkommer. Då vår intervjuguide utgår från vissa valda teman har analysen delats in utifrån 

dessa. Analysen har vi gjort tillsammans genom att noga studera det fakta som tagits med i 

uppsatsen och sammankoppla det till svaren som vi erhöll från intervjupersonerna. Vi har 

övervägt vilka svar på intervjufrågorna som kan relateras till och ge svar på våra 

frågeställningar i uppsatsen. Vissa citat från intervjupersonerna kommer ej att redovisas i 

denna studie, då de ej är relevanta för vårt syfte och våra frågeställningar.  
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6 Resultatredovisning med analys. 

Vår resultatredovisning är indelad i teman som intervjuguiden berört, totalt kommer tre teman 

att beröras. Vissa av citaten som redovisas kommer att analyseras var för sig, och som 

avslutning för varje tema görs en sammanfattande analys utifrån det data som framkommit.   

Tema 1. Hur fungerade samverkan innan SIP infördes?  

Tema 2. Hur fungerar SIP i praktiken?  

Tema 3. Hur har SIP förändrat situationen för de klienter som genomgår SIP, utifrån 

socialtjänsten och psykiatrins uppfattning.  

För att läsaren skall få möjlighet att dra egna slutsatser och få en tydlig inblick i vårt arbete så 

benämner vi intervjupersonerna som socialsekreterare 1 och 2, dessa representerar 

socialtjänsten och är verksamma på vuxenenheten samt sjuksköterska 1 och 2. 

Socialsekreterare 1 har arbetat som socialsekreterare under många år, men de senaste fyra 

åren på vuxenenhet. Socialsekreterare 2 har arbetat i två år på vuxenenhet.Sjuksköterska 1 och 

2 representerar öppenpsykiatriska mottagningen med inriktning på vuxna med psykisk ohälsa 

och är verksamma som sjuksköterskor. Sjuksköterska 1 har arbetat som sjuksköterska inom 

öppenvårdspsykiatrin i fem år. Sjuksköterska 2 har arbetat på öppenvårdspsykiatrin i 2 år. 

För exakta frågeformuleringar se bilaga 1. De frågor som är markerade samt kursiva i citatet 

är spontana uppföljningsfrågor som forskarna ställt under intervjutillfället. 

 

6.1 Tema 1. Hur fungerade samverkan innan SIP infördes?  

Tema 1 hänger ihop med vårt ursprungliga syfte, att undersöka hur socialtjänstens och 

psykiatrins samverkan fungerade innan lagstiftningen om SIP infördes. För att finna svar på 

vår andra frågeställning, ”hur har SIP förändrat socialtjänstens arbete samt psykiatrins 

arbete?”, så är det av vikt att se hur samverkan bedrevs innan lagändringen  
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Utifrån de intervjuer som genomförts med yrkesverksamma i x-stad så framkommer det att 

socialtjänsten tidigare uppfattat samverkan som ett problem. Det uttrycks även att samverkan 

fungerade olika bra, beroende på vem man samverkade med. 

Hur såg samverkan ut innan lagen infördes?  

Socialsekreterare 1 ger en bild av att det innan lagändringen om samordnad individuell plan 

ibland var lite spretigt avseende samverkan, men uppfattningen är ändå att det inte var några 

problem att få till samverkan. 

Öhm, det kan. Ibland var den bättre och ibland var den spretigare. 

Tidigare. Det beror på vad man hade för, vem man samverkade med. 

Det som är fördelen med SIP det är ju att det är dom som beslutar 

som skall träffas. Och då borde man få underlag för beslut. Uppfattar 

du att det var svårt att få till samverkan 

tidigare?Nej.(Socialsekreterare 1) 

Socialsekreterare 2 var relativt ny på arbetet när lagen om samordnad individuell plan 

infördes och ger en annorlunda bild i förhållande till socialsekreterare 2, dennes uppfattning 

är att samverkan var svårare att få till innan lagen om samordnad individuell plan trädde i 

kraft. 

Öh, jag tyckte det var svårt att få till möten där psykiatrin ville 

komma, dom hade inte tid, ja de fanns olika anledningar, kommer inte 

riktigt på vad dom skyllde på, dom… (socialsekreterare 2) 

Sjuksköterska 1 ger en bild av att samverkan alltid fungerat bra och att samordnad individuell 

plan inte har påverkat detta. 

Utifrån Sip? Vi har ju pratat om det här, och i och med att det är en 

liten kommun med stor personkännedom så att, jag tycker inte att 

samverkan tidigare har varit ett problem. För att vi känner varann, vi 

känner varann på soc, vi känner varann på försäkringskassan och 

arbetsförmedlingen om man säger så. Så att det har det varit ganska 

lätt att tagit kontakt med den människan som, ja, i det fall det gäller 

då. Så att på så vis så har det inte varit samverkansproblem, och just 

att SIP har kommit… har varit, vad det gällande varken förbättrat 
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eller försämrat om man ser utifrån samverkan sett då. (sjuksköterska 

1) 

Sjuksköterska 2 ansåg att det inte fanns några problem med samverkan. 

Att personkännedomen mellan de yrkesverksamma tidigare gjort att samverkan fungerat bra 

är något som vi ställer oss kritiska till, då de personliga relationerna professionella emellan 

inte skall vara avgörande om en god samverkan bedrivs eller ej. Ändå går det att förstå att det 

fungerade bättre att samverka med någon där det fanns en personlig relation, men viktigt att 

poängtera ändå är att det optimala är att personliga relationer inte har någon betydelse för 

yrkesprofessionella. Det är, utifrån ovanstående citat, tydligt att det fanns brister i de 

samverkansmodeller som tidigare varit rådande. Socialsekreterare 1 samt sjuksköterska 1 har 

båda lång erfarenhet av att arbeta inom x-stad och de upplevde inte samverka som ett problem 

innan lagen om SIP infördes.  

Innan SIP infördes, såg man något mönster av att den ena organisationen oftare 

initierade till samverkan än den andra?  

Enligt det som socialsekreterare 1 säger så framkommer det inte att någon initierade till 

samverkan oftare än den andra. 

Nää… de ty… de tycker jag inte. De var ju, i dom ärenden där man 

behövde samverka och där klienten krävde det skedde det samverkan. 

Sen berodde det på om de hade sagt det på psyk eller om de sa de hos 

oss, eller om dom sa de hos ett bostadsbolag eller vart dom sa det. 

(socialsekreterare 1) 

Socialsekreterare 2 är av en annan åsikt än socialsekreterare 1, påtalar tydligt att det fanns de 

som oftare initierade till samverkan än andra. 

Jag upplever att socialtjänsten oftare bad om möte med psykiatrin än 

tvärtom. Men det är min upplevelse så mm. (socialsekreterare 2) 

Det finns ett liknande åsikt hos sjuksköterska 2 som också anser att det var socialtjänsten som 

var den största initiativtagaren till samverkan. 
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…Mmm, jag… min uppfattning är att kanske de andra vårdgivarna 

är… gjorde det lite oftare, tycker jag, än vi…(sjuksköterska 2) 

Sjuksköterska 1 kunde inte ge några specifika svar på vem som oftast initierade till möten. 

Den nationella psykiatrisamordningen såg att det oftast var landstinget som mötte personer 

med behov av samverkan över organisatoriska gränser (Lagrådsremiss, 2009). Kring personer 

med dubbeldiagnos finns det starkt forskningsstöd som visar att missbruket och den psykiska 

ohälsan bör behandlas parallellt (ibid, 2009). Många personer med psykisk ohälsa 

självmedicinerar för att må bättre psykiskt, dock så menar Heilig, (2011), att personer med 

dubbeldiagnos skall avstå helt från droger eller alkohol under tre veckor innan en psykiatrisk 

diagnos kan ställas. Man ska inte påbörja medicinering av psykisk ohälsa innan man vet om 

den psykiska ohälsan verkligen existerar eller om det är symtom av missbruket (ibid, 2011).  

Att socialsekreterare 2 och sjuksköterska 2 såg att socialtjänsten oftast initierade till 

samordnad individuell plan kan bero på att socialtjänsten är den som ansvarar för missbruket 

hos klienten och även ser psykiatriska symtom, som kan bero på missbruket, vilket leder till 

att socialtjänsten naturligt blir den som initierar.  Socialtjänsten ser då ett behov av insatser 

från psykiatrins sida och initierar till samverkan. Dock vill psykiatrin att klienten skall vara 

helt avhållsam från alkohol och droger under minst tre veckor innan man kan säkerställa 

psykisk ohälsa. Detta kan vara en anledning till att socialtjänsten oftare initierade till 

samverkan än psykiatrin. Detta skapar problem eftersom ansvaret och behandling är uppdelat 

på olika organisationer (socialstyrelsen, 2011). Det framkommer även i tidigare forskning att 

endast 44 % av personer med dubbeldiagnos har en kontakt inom psykiatrin (Palmstierna, 

2004). Detta är även en aspekt att ha i åtanke utifrån att socialtjänsten oftare initierade till 

samverkan.   

Fanns det några rutiner för hur samverkan skulle bedrivas?  

Socialsekreterare 1 påtalar att det fanns brist på rutiner innan lagen om samordnad individuell 

plan infördes. På uppföljningsfrågan som ställdes visar denne också att det var ett 

lättillgängligt sätt att bedriva samverkan. 

…Nej, den skedde bara helt vanligt. Många gånger så skedde 

samverkan genom ett telefonsamtal mellan två tjänstemän. Det var 

inte så vanligt med, alltså att det var grupper, alltså att det var 
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flera…Tyckte du att det var lättillgängligt så?Det blir snabbt och 

rationellt. Och sen så var det ju också en fördel som var då, det var ju 

att beslutsprocessen var inte uppskjuten, alltså skjuten upp i hireakin, 

på samma sätt som det är för alla nu. I och med att det är sämre tider 

så har man skjutit upp besluts… rätten att besluta, i hirakin och det 

innebär att vi handläggare kan inte besluta och göra saker utan vi 

måste återkoppla till våra chefer, och den vi samarbetar med måste 

återkoppla till sin chef. Och då blir det att man måste ha samverkan, 

SIP då, och då kalla beslutsfattarna. (socialsekreterare 1) 

Socialsekreterare 2 hade inte arbetat så länge när lagen om SIP kom så det fanns ingen 

kännedom om rutiner innan.  

Sjuksköterska 1 har ingen annan åsikt. Även inom psykiatrin fanns en brist på rutiner. En 

uppföljningsfråga visar att det var patientens behov och önskemål som styrde.  

Nää, det fanns det inte. Var det så att man då såg behov av att 

träffas, och då initierade? Ja, och alltid utifrån patienten då. 

Patientens behov och önskemål…(sjuksköterska 1) 

Sjuksköterska 2 kan inte uttala sig avseende tidigare rutiner. 

En anledning till att villkoren för personer med dubbeldiagnos försämrats beror till viss del på 

psykiatrireformen som infördes 1995 och innebar att kommunerna fick större ansvar kring 

personer med psykisk ohälsa. Detta visade sig i efterhand inte vara optimalt då kommunen 

ofta saknade erfarenhet att arbeta med denna grupp (socialstyrelsen, 2008).  Wirbing& Borg 

(2011) menar att för att samverkan skall fungera skall det finnas en skriftlig överenskommelse 

där det framgår vem som ansvarar för vad gällande klienter med dubbeldiagnos 

Utifrån detta så kan man anta att samverkan tidigare inte fungerat optimalt, med risk att 

klienten inte fått den hjälp som denne behövt. Vi kan dra vissa paralleller till dessa 

ovanstående citat och till case managment. I ACT-modellen av case managment har en person 

en samordnad roll kring klienten (Vanderplasschen, m.fl. 2007). Case managment används 

ofta när det handlar om att samverka över organisatoriska gränser, dock kan arbetet vara 

tidskrävande (Wirbind& Borg, 2011). Att, så som socialsekreterare 1 beskriver, ringa till de 

olika aktörerna kan ses som tidskrävande men till stor hjälp för den enskilde klienten. 
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Sjuksköterska 1 beskriver samma fenomen, att denne med hjälp av telefonsamtal försöker att 

samordna insatser runt klienten. Klienten får på detta sätt det stöd som är nödvändigt och 

utifrån dennes egna önskemål. 

 

6.1.2 Avslutande/sammanfattande analys tema 1. 

Det framkommer i en rapport från socialstyrelsen att det funnits brister i samverkan mellan 

kommuner och landsting (socialstyrelsen, 2008). Regeringen tog denna problematik på allvar 

och utformade en lagändring där det framgår att kommunens och landstingets uppdrag 

behöver tydliggöras, detta dels för den enskilde klienten och även för organisationens intresse 

(Lagrådsremiss, 2009).  

Det framkommer delade meningar om hur samverkan har fungerat tidigare, vissa av 

intervjupersonerna upplevde inte samverkan som ett problem, medan andra gjorde det. 

Författarna tror dock att klienten kan ha hamnat i kläm utifrån tidigare rutiner, detta då det 

inte fanns några skriftliga överenskommelser eller andra verktyg för att bedriva samverkan. 

Vi ser även stora brister i samverkan, att samverkan skedde genom personkännedom, detta 

kunde skapa stora problem med professionalismen då den enskilde tjänstemannen skall se 

bortom personliga relationer professionella emellan.  Detta blev tydligt för oss då 

socialsekreterare 2 påtalade att samverkan var problematisk, medan de som arbetat länge i x-

stad påtalade personkännedom som positivt när det handlade om samverkan och utifrån den 

inte upplevde någrasamverkansproblem. 

Man kan även se detta utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Allt som händer kan sättas in i 

ett system, där olika delar interagerar med varandra på olika sätt. Ett system bildas där olika 

parter är inblandade för att lösa ett visst problem. Det skapas ett subsystem. Ser man att 

klienten är utgångspunkten så har denne andra system kring sig, kontakten med olika aktörer 

inom socialtjänsten utgör ett subsystem, kontakten med psykiatrin utgör ett subsystem, 

klientens boendesituation är en del i ett subsystem osv. Alla dessa subsystem skapar ett 

suprasystem, eftersom alla dessa delar hänger ihop. Systemteorin syftar till att få individer att 

passa in i den rådande sociala ordningen. (Payne, 2008).  Det är viktigt som professionell att 

förstå detta synsätt för att förstå klienter med dubbeldiagnos utifrån deras hela situation, 

suprasystemet. Löser man exempelvis missbruksproblematiken så kan annan problematik 
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finnas kvar. Genom att professionella samverkar över subsystemens gränser finns också större 

möjligheter att skapa betydande och varaktiga förändringar hos individen. 

 

6.2 Tema 2. Hur fungerar SIP i praktiken. 

Detta tema belyser vårt syfte, utifrån att vi undersöker hur samarbetet organisatorerna emellan 

har påverkats av lagändringen, även våra frågeställningar ”vilka fördelar respektive nackdelar 

har SIP medfört för socialtjänsten och psykiatrin” samt ”hur SIP förändrat socialtjänstens och 

psykiatrins arbete” kommer att redogöras.  

Det står lagstadgat i både socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen att kommunerna 

och landstinget skall samverka kring individer om behovet finns (Lagrådsremiss, 2009).  

Finns det någon skriftlig överenskommelse gällande hur ett samarbete ska se ut?  

Socialsekreterare 1 ger ett osäkert svar på om det finns någon skriftlig överenskommelse 

gällande samarbete. 

…Det finns ingen skriftlig överenskommelse vad jag vet 

mellan…(socialsekreterare 1) 

Av socialsekreterare 2 framkommer att socialtjänsten har fått information om hur samverkan 

ska bedrivas men denne visar också att det inte finns någon kännedom av hur det fungerar för 

landstinget. 

…Ja, vi har ju fått nån sån information utav våran chef och där dom 

här blanketterna för kallelse och mötena ligger…(socialsekreterare 2) 

Sjuksköterska 1 är medveten om att det finns skriftliga överenskommelser men har dock inte 

gått igenom dessa. 

Ööö, ja det finns det. Men jag har inte läst den, men de ligger, den 

ligger på våran hemsida. (sjuksköterska 1) 

Även sjuksköterska 2 har kännedom om skriftliga överenskommelser och beskriver hur man 

arbetar utifrån dessa. 
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Det finns. Det finns olika regler runt det här. Det ska vara påskrivet 

inom visst antal timmar av allihop för att det ska gälla 

överhuvudtaget, så att det finns. Det finns riktlinjer. (sjuksköterska 2) 

Under SIP mötet så används specifika mallar för hur dokumentationen skall föras, det skall 

även tydligt framkomma vem som ansvarar för vad, och planen skall signeras av samtliga 

(Åsberg, 2012). Alla intervjupersoner utom en är medvetna om att det finns skriftliga 

överenskommelser. Vi upplever dock att de intervjupersoner som är medvetna om att 

överenskommelser finns inte har lagt någon vikt vid att ta del av detta.  

Som socialsekreterare har man inte alltid delegation att fatta beslut på hög nivå, 

socialsekreteraren har den lägsta formen av delegation inom socialförvaltningen. Ofta krävs 

det beslut från verksamhetschefer, socialchef eller att socialnämnden fattar det formella 

beslutet. Inom psykiatrin så har behandlaren den lägsta delegationen, sedan 

verksamhetschefen. (Wirbing& Borg, 2011).  

De som kommer på SIP, har de alltid rätt delegation när det gäller att fatta beslut?  

Att personer utan mandat att fatta beslut kommer på samordnad individuell plan berättar 

socialsekreterare 1 om. Denne ger också en bild av varför personer utan mandat att fatta 

beslut skickas på SIP. 

Man ska ju inte kalla annat än de som har rätt att fatta beslut, men 

där ser man ju en svaghet att, om, tillexempel psykiatrin nu då, då har 

de delegerat till en tjänsteman, en högre tjänsteman, i Gävle. Skulle 

den springa på alla SIP möten för att ha rätt tillexempel om att fatta 

beslut om en eventuell placering i samarbete med oss, för hälften 

psykiatri hälften missbruk, då skulle ju den människan inte göra nåt 

annat. Och där ser vi ju att man skickar andra, och då är det ju 

hugget som stucket då kan vi ju lika gärna vara utan där. Därför då 

sitter vi ju där, vi har bra samarbete vi tjänstemän på golvnivå. Men, 

eh, det funkar ju… det är ju lixom att få dom som beslutar att mötas 

och få fram beslutet. (socialsekreterare 1.) 
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Socialsekreterare 2 ger ett tydligt svar på om rätt beslutsfattare går på samordnad individuell 

plan och en uppföljningsfråga visar också att det blir problematisktom fel personer skickas på 

mötet och att det innebär dubbeljobb.  

Nej, verkligen inte. Är det något som du ser som bristande?Mycket! 

Det kan kännas nästan, miss… eh, meningslöst med ett SIP-möte när 

inte folk med mandat är med. Det är ändå saker som ska beslutas och 

de, man, man sitter där och försöker komma fram till en bra lösning 

också måste alla tillbaka hem och få lov utav chefen i alla fall också 

är det nån, så det slutar ofta att man får ta ett möte där chefen är med 

i alla fall, så det är nästan så att SIP skulle kunna ligga på en annan 

nivå. Blir det lite dubbeljobb? Mycket dubbeljobb! (socialsekreterare 

2) 

Sjuksköterska 1 är av en annan åsikt än socialsekreterarna. Denne ser att rätt personer 

kommer på samordnade individuella planerna.  

Jo, men de tror jag, faktiskt. I ett fall där jag var med, så var det jag 

och XXXX som är enhetschef här och han har ju möjlighet att ta 

beslut om sånt där. Svar ja.(Sjuksköterska 1) 

Att beslutsnivåerna skiljer sig mellan socialtjänst och landsting visar sjuksköterska 2. Denne 

ser sig som rätt person för att fatta beslut på mötena. 

…På den andra som jag tänker på så var jag hos socialtjänsten, och… 

utifrån, alltså det var hur den fortsatta kontakten skulle se ut med 

klienten och jag vet ju vad vi har för riktlinjer så då kan ju jag fatta 

beslut utifrån det…(sjuksköterska 2) 

Socialtjänsten som ofta beslutar om olika behandlingsinsatser (socialstyrelsen, 2011), 

upplever det svårare och mer bristfälligt i beslutsfattandet i SIP. Kanske beror detta på att 

socialsekreteraren måste lämna skriftliga förslag på beslut till högre tjänsteman eller 

socialnämnd innan beslut om fortsatt behandling kan tas. Sjuksköterskorna inom 

öppenvårdspsykiatrin upplevde inte samma problematik kring detta, trots att de inte har högre 

delegation än vad socialsekreteraren har. Kanske är det så att vid ett SIP-möte så ansvarar 

socialtjänsten för beslut som tas på högre nivå, medan psykiatrin mer har en kontrollerande 
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funktion, som sjuksköterska 2 nämnder i sitt citat. Om SIP möten omfattar beslutsfattare så är 

vår uppfattning att samverkan skulle försvåras ytterligare. Om samtliga chefer skall medverka 

vid dessa möten, och för varje individ där samordnade insatser finns så är det ogörligt. Dock 

måste det finnas förståelse för socialsekreterarens upplevelse av situationen, att inga beslut 

kan lämnas vid sittande bord. Med tanke på hur svårt det var att få tider för dessa intervjuer 

går det att anta att både socialsekreterare och sjuksköterskor är stressiga yrkesgrupper.   

Enligt lagrådsremiss (2009) så framkommer det att arbetet med SIP inte skall medföra onödig 

administration för de olika organisationerna (Lebedinski, 2008). 

Har SIP medfört extra arbete i form av dokumentation eller liknande?  

Socialsekreterare 1 uppger att det innebär en del extraarbete att använda sig av samordnad 

individuell plan och att det innan lagen var enklare då det mesta arbetet sköttes över telefon. 

…Det blir, ja, det har blivit extraarbete i och med att du ska kalla, du 

ska göra uppföljning, du ska skriva. Man skriver en kladd på mötet, 

man skall sen skriva klart, rent de när man kommer hem. På det sättet 

så blir det ju extra. Förut satt man ju och pratade med en tjänsteman 

och sen så skrev man, man kunde skriva medans man pratade i 

telefon. Samtidigt så är det ju såhär, det som är en styrka, den 

enskilda människan är ju med. En styrka på ett sätt och en svaghet 

säkert för en del människor. För det blir så många människor 

inblandad och speciellt med högre tjänstemän va…(socialsekreterare 

1) 

Även socialsekreterare 2 påtalar att samordnad individuell plan innebär 

extraarbete och också att det finns funderingar kring hur man går tillväga för 

att på bästa sätt få in de handskrivna blanketterna i datorn. 

…Ja så tillvida att dom här blanketterna ligger i systemet, öh så 

kallelsen kan man ju då fylla i på datorn och skriva ut och skicka iväg. 

Sen kommer man till den här blanketten som ligger i personens 

journal där man ska fylla i vad som händer på mötet, vem som ska 

göra vad och så vidare. Den kan man skriva ut och sen skriver man 

den för hand också skriver ju alla på vid mötets slut och då har vi en 
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handskriven blankett som kanske inte är så lättläst alla gånger. Så där 

utav blir det tungjobbat…(socialsekreterare 2) 

 

Sjuksköterska 2 har ännu inte kallat till samordnad individuell plan och kan därför inte ge 

något svar på det, men denne visar att om man inte är den som kallar så innebär det inte något 

extra arbete.  

Sjuksköterska 1 anser inte att det medfört något extra arbete. 

Vår uppfattning är att de som kallat till en SIP upplever dokumentationen som besvärlig. Den 

organisation som kallar till en SIP är också den som ansvarar för dokumentationen (Åsberg, 

2012). Det finns speciella mallar som man skall använda sig av, för att olika organisationers 

dokumentation skall bli enhetlig (ibid, 2012). Detta är något som upplevs som besvärligt, 

dessa mallar är inte anpassade efter organisationernas egna dokumentationssystem utan är 

fristående. Detta innebär i vissa fall, dubbel dokumentation för de båda organisationerna, 

något som våra intervjupersoner upplevde som tungjobbat och besvärligt. Den som kallar till 

en SIP är också den som skall se till att ett uppföljningsmöte hålls, och som redan innan mötet 

skall samtala med klienten om vilka insatser som denne kan vara i behov av (ibid, 2012).  

Även här kan man se paralleller till case managment, det är en person som har det 

övergripande ansvaret för den planering som upprättas, likt ACT modellen. Enligt studier så 

ser man att detta arbetssätt har en god inverkan på klienten, och för dennes livskvalitet 

(Vanderplasschenm.fl, 2007). Den som kallar till en SIP blir klientens case manager i den 

mening att denne hjälper klienten att samordna insatserna och ser till att de sker en 

uppföljning. Enligt forskning så är detta att föredra för personer med dubbeldiagnos (Drake, 

m.fl, 1998).  

Socialstyrelsen har gett ut dokument som kan ses som vägledande för samverkan över 

organisatoriska gränser, det är av yttersta vikt att samverkan fungerar för att tillförsäkra att 

klienten får sina behov tillgodosedda (socialstyrelsen, 2008).  
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Är SIP ett lättillgängligt sätt för samverkan?  

Socialsekreterare 1 påtalar att det är enklare att bara genom ett telefonsamtal med rätt 

beslutsfattare bedriva samverkan än vad en samordnad individuell plan är.  

… Det är mer lättillgängligt om man bara lufter luren och pratar, å 

den man pratar med har rätt att bestämma och jag har också rätt att 

bestämma…(socialsekreterare 1) 

Socialsekreterare 2 tycker däremot att samordnad individuell plan är ett lätt sätt för att 

samverka och på en uppföljningsfråga påtalar denne att det känns bra med något lagstadgat 

där alla parter måste närvara. 

Ja, de tycker jag. Kan du utveckla? Jag tycker att det är bra att man 

känner att man har i ryggen att det är lagstadgat, att vi ska träffas, 

man behöver inte, äh be om ursäkt vet jag inte om man gör men man 

behöver inte känna sig som man tigger och ber som att snälla kan vi 

inte träffas utan det är faktiskt så här att vi måste samarbeta. 

(socialsekreterare 2) 

På en uppföljningsfråga svarar sjuksköterska 2 att samordnad individuell plan är ett 

lättillgängligt sätt för att samverka och en utbildning som sjuksköterskan gått har visat vilka 

positiva saker en samordnad individuell plan kan ge. 

…Upplever du att SIP är ett lättillgängligt sätt för samverkan? Ja, 

det tycker jag faktiskt, och det är nog för att alla berörda parter är 

med och att det blir ett instrument att använda med lite mer tyngd... 

(sjuksköterska 2) 

Sjuksköterska 1 tycker att SIP är ett lättillgängligt sätt för att samverka. 

För att samverkan skall fungera effektivt så är det en fördel att den är lättillgänglig. 

Socialsekreterare 1 anser att det är lättare att samverka så som man tidigare gjort, via ett 

telefonsamtal. Vi ser dock att det då kan innebära en risk att klienten hamnar utanför, och inte 

får vara tillräckligt delaktig över sin egen situation. Enligt case managment så är det av vikt 

att klienten själv också är delaktig i de beslut som fattas (Wirbing& Borg, 2011). 

Socialsekreterare 2 nämner också att SIP tydliggjort vikten av samverkan vilket gjort att man 



41 
 

som yrkesverksam kan känna att man har lagstöd när man kallar till gemensamma träffar. 

Sjuksköterska 2 nämner också att samtliga parter får höra samma information vilket kan leda 

till större förståelse för varandras yrkesroll och organisation, vilket skapar en allians. Detta är 

av vikt, då det tidigare framkommit att samverkansproblem kan bero på oförståelse för 

varandras verksamheter och brist på respekt för varandras verksamheter (Berg, 2008). 

 

När är det aktuellt att kalla till en SIP?  

Socialsekreterare 1 svarar att behovet hos klienten är det som styr när det är aktuellt att kalla 

till en samordnad individuell plan. På uppföljningsfrågan vilka behov som kan finnas när det 

är aktuellt att kalla uppger denne insatser från flera organisationer än en. 

När den enskilda människan vill ha det, och när man ser att det finns 

ett behov av att vi skall samverka. För att det blir så många 

telefonsamtal annars. Kan du ge ett exempel på när det finns ett 

behov? Ja, tillexempel när en människa behöver insatser från 

omvårdnad, insatser från oss för missbruket, insatser från försörjning 

i form av pengar, kanske har kontakt med försäkringskassan, och 

kontakt med psykiatrin. (socialsekreterare 1) 

Även socialsekreterare 2 berättar att det är aktuellt att kalla till samordnad individuell plan när 

det finns behov som ska tillgodoses av flera organisationer än en. 

Ja, när människor som har många olika problem, de, ja naturligtvis, 

jag jobbar ju med missbrukare framförallt, vuxna missbrukare, och 

ofta ofta finns det någon psykiatrisk åkomma med, så psykiatrin 

behövs, också har dom tidigare blivit bollade och måste vara nykter 

för att kunna få hjälp på psyk och vi kan inte hjälpa dom för det är 

psykiatriska problem också har det gått lite runt runt. Så de tycker jag 

att vi har kommit undan mycket bättre nu.(socialsekreterare 2). 

Inom socialtjänsten i X-stad följer man lagstiftningen och kallar till SIP när behovet av 

samordnade insatser finns.  
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Sjuksköterska 1 påtalar att personer som är aktuella inom flera organisationer är i behov av 

samordnad individuell plan. Sjuksköterskan menar att det underlättar för de yrkesverksamma 

att göra en gemensam planering.  

När en patient är aktuell hos fler myndigheter än hos oss, och vi 

behöver höra samma saker & vi behöver tillsammans göra upp en 

plan för hur det fortsatta arbetet ska, liksom, hur det ska, ja fortsätta. 

Då är det ju aktuellt. (sjuksköterska 1). 

Sjuksköterska 2 har inte kallat till SIP men ser att det är viktigt att utgå från klienten och 

dennes behov. 

Enligt svaren som sjuksköterskorna ger visar de att de följer aktuell lagstiftning. Det som vi 

ändå ställer sig frågande till är sjuksköterska 2:s svar. Denne har ännu inte kallat till någon 

SIP. Lagstiftningen om SIP kom till i januari 2010 (Åsberg, 2012). Enligt Armstrong och 

Costello (2002) så lider många av de med ett aktivt missbruk också av psykisk ohälsa. Då 

denne sjuksköterska arbetat inom landstinget i minst två år verkar det orimligt att 

sjuksköterskan inte stött på någon person som varit i behov av SIP. 

Enligt Lagrådsremiss (2009) ska alltid klientens önskemål och behov vara det centrala. 

Klienten måste ge sitt samtycke till att en SIP får hållas. Om en klient väljer att tacka nej till 

SIP ska ett aktivt motivationsarbete bedrivas.  

Är det många klienter som tackar många klienter nej till SIP? Om de tackar nej, 

bedrivs det något motivationsarbete?  

Socialsekreterare 1 tycker inte att så många tackar nej till samordnad individuell plan men 

visar ändå att det finns de som gör det. På en följdfråga svarar denne på hur 

motivationsarbetet bedrivs om någon tackar nej. 

…Inte så många…Om en klient säger nej, motiveras dessa då?…Man 

har en ganska klar uppfattning själv, att kommer det här att bli 

jobbigt för klienten och klienten säger nej, då motiverar inte 

jag…(socialsekreterare 1) 
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Även socialsekreterare 2 tycker det är sällan det är någon som väljer att tacka nej till 

samordnad individuell plan. I en följdfråga uppger denne sin syn på orsaken till varför 

personer tackar nej.  

Nej, väldigt sällan. Om dom tackar nej då, vad kan de vara för 

orsak? …Jag vet inte om jag haft nån som tackat 

nej…(socialsekreterare 2) 

Sjuksköterska 2 har ingen kännedom gällande hur det är med personer som tackar nej till 

samordnad individuell plan. Denne påtalar att en kallelse aldrig skulle skickas från landstinget 

om någon väljer att tacka nej.  

Det vet jag inte. Men jag tror inte att jag skulle kalla till ett SIP-möte 

utan att ha klientens godkännande. Så han skulle aldrig ha, skulle han 

säga; Neeej, det där vill jag inte. Då skulle jag aldrig, jag skulle 

aldrig kalla till ett möte då, utan alltid utifrån patientens behov. Det 

kanske är annorlunda om man sitter på socialtjänsten eller om man 

sitter inom nån annan myndighet eller organisation. (Sjuksköterska 2) 

Sjuksköterska 1 har uppgett att hon aldrig varit med om att någon tackat nej och därför aldrig 

heller varit i behov av att bedriva något motivationsarbete.  

För att motivera en klient till förändring går det att använda den evidensbaserade metoden MI 

(motiverande samtal). Metoden fungerar även bra på personer med dubbeldiagnos. (Wirging& 

Borg. 2011).  

De två socialsekreterarna ger relativt skilda svar på frågan. Socialsekreterare 1 väljer att inte 

motivera klienter som tackar nej till SIP medan socialsekreterare 2 ser att det är sällan klienter 

tackar nej till SIP. Det socialsekreterarna har gemensamt är att båda arbetar utifrån klientens 

önskemål och behov, helt utifrån rådande lagstiftning och det SIP bygger på. Skillnaden 

mellan socialsekreterarna skulle kunna vara att socialsekreterare 1 inte använder sig av den 

evidensbaserade metoden MI medan socialsekreterare 2 gör det och därmed får bättre resultat 

på hur många klienter som väljer att delta i SIP. Av sjuksköterska 2:s svar går det att utläsa en 

osäkerhet kring om hon skulle kalla eller inte när klienten inte samtycker. Dock påpekar hon 

att hon arbetar efter klientens behov. Sjuksköterska 2 kan antas sakna kunskap om att det inte 

är tillåtet att kalla till en SIP om inte klienten samtycker. Hon kan också antas ha bristande 
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kunskap om att samma lagar gäller för både landsting som socialtjänst när det handlar om att 

kalla till SIP. Detta går att koppla till ett av de hinder Elisabeth Berg (2008) kom fram till i sin 

forskning om Miltonprojektet, att verksamheterna har bristande förståelse för varandras 

arbete.  

Från det första mötet finns en överenskommelse om vem som ansvarar för vad (Wirbing& 

Borg, 2011). 

Anordnas det något uppföljningsmöte när det har hållits en SIP och vem ansvarar då 

för detta?  

Socialsekreterare 1 anser att den som kallar till samordnad individuell plan är den som är 

ansvarig för uppföljningen. På följdfrågor svarar denne att det alltid blir uppföljningsmöten 

och att detta är en uppfattning som denne bildat av att ha deltagit på flertalet möten. 

Den som har kallat till SIP:en har ansvar för ett uppföljningsmöte. 

Blir det alltid uppföljningsmöten? Ja i de ärenden som jag har varit 

inblandad i har det varit det. Hur många SIP:ar har du varit på 

ungefär? Men gud det kommer jag inte ihåg… Men det är ett flertal? 

Ja, det är några stycken. (socialsekreterare 1) 

Även socialsekreterare 2 anser att den som initierar till första mötet är den som ansvarar för 

att uppföljningsmötet blir av. På följdfrågor uppger denne att det alltid blir uppföljningar och 

att uppföljningarna fungerar som en slags utvärdering av vad som hänt sedan senaste mötet.  

…När, ja de är den som har kallat till mötet som ansvarar för det… 

Blir det alltid uppföljningar? Ja. Är det som en slags utvärdering? 

Ja, då har vi brukat gå igenom dom punkterna, vad sa vi tidigare, dom 

här, det här, psyk ska göra det här, socialtjänsten ska göra det här 

och då kollar vi av, har de blivit gjort, har de blivit gjort i tid, behövs 

det mer tid för att det ska kunna genomföras? Är det någonting annat, 

också lyfter man nya saker, men alltid brukar kolla av vad som vart 

bestämt förra gången och hur långt man kommit med 

det.(socialsekreterare 2) 

Sjuksköterska 1 har ännu inte deltagit på någon uppföljning och har därför svårt för att svara 

på frågan. 
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Liksom bland socialsekreterarna svarar sjuksköterska 2 att det blir uppföljningsmöten och en 

följdfråga visar att hon delar socialsekreterarnas åsikt att det är initiativtagaren till första 

mötet som har ansvar över uppföljningsmöten.  

…Det blir alltid uppföljningsmöten, åtminstone på de SIPar som jag 

varit delaktig i… Men ansvaret för uppföljningsmöten, är de som 

kallar initialt?…Ja, det är det…(sjuksköterska 2) 

I arbetsgången under en SIP ingå ett uppföljningsmöte där det kontrolleras att de mål som 

sattes upp på första mötet är uppfyllda. Om målen är uppfyllda och inga nya mål finns att 

ställa upp återtas samtycket och SIP:en har fått det resultat det var tänkt. (Åsberg, 2012). 

Att hålla uppföljningar kan ses som viktigt för klienten eftersom behandlingen ska följa 

missbrukarens omlärning och hela tiden anpassas efter vart klienten befinner sig i 

behandlingsprocessen (Palmstierna, 2004).  

Alla fyra intervjupersonerna ger ett samstämmigt svar om att det alltid blir uppföljningsmöte 

och enighet råder kring att den som kallat till första mötet också är den som kallar till 

uppföljning. Enligt Åsberg (2012) ska det på första mötet utses en samordnare som också ska 

se till att det blir uppföljningsmöten. Ingen av intervjupersonerna påtalar att detta är något de 

har kännedom eller erfarenheter av. Deras gemensamma bild går att tolka till att den som från 

början kallar till möte är den som fungerar som samordnare.  

För och nackdelar med SIP som framkom under intervjutillfället.  

Socialsekreterare 1 lyfter upp problemet med att det inte alltid är de med rätt mandat att fatta 

beslut som kommer på samordnad individuell plan. 

Fördelen som skulle vara, som jag ser, det är ju att det vore hemskt 

bra om man alltid fick dit beslutsfattarna. Därför att då kan de komma 

överens och man får ett beslut. Nackdelen det är att om SIP blir att 

man bara sitter, vi tjänstemän som handlägger ärendena och som inte 

har rätt att fatta beslut om behandlingar och så. Då blir det ju bara 

samma sarjande som vanligt och leder ingenvart. (socialsekreterare 1) 

Socialsekreterare 2 tar upp problemet med dokumentation. Vid följdfrågan om vad som är bra 

påtalar denne att det blir effektivt och att klienten kan känna att någon bryr sig. 

SIP:en
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…Ja, dokumentationen då tycker jag är svår, alltså rent praktiskt, är 

det svårt. Sen så tycker jag det vi pratade om tidigare att det sitter 

människor där som inte har mandat. De skulle kunna gå mycket 

snabbare och effektivare om man hade mandat när man gick dit eller 

hur man nu anordnar det… Om du skulle säga vad som var bra med 

SIP? Jag tycker att det är effektivt när alla samlas samtidigt. Och att 

alla hör samma sak samma gång, så underlättar det med mindre 

missförstånd, färre missförstånd. Några andra fördelar?…Öh, ja jag 

tycker att det känns bra att, öh, mina klienter som jag möter, har ju 

suttit många gånger i många möten ofta, och att dom förhoppningsvis 

kan känna att, att vi bryr oss, att vi fortfarande bryr oss, och att vi är 

många som sluter upp och vill att det här ska bli 

bra…(socialsekreterare 2) 

Sjuksköterska 1 tycker att den största nackdelen är att kalendern är så fulltecknad att det då 

kan innebära problem med att kunna närvara på samordnad individuell plan. På en följdfråga 

påtalar denne att de förts diskussion kring hur de ska agera när någon inte kan närvara på ett 

möte. 

Nackdelarna som vi har märkt det är att det kan vara väldigt kort 

varsel på att man ska ställa in sig. Oftast så, i alla fall i våra böcker, 

så har jag, det är knökfullt tre veckor framåt. Och så får du att du ska 

vara med på en SIP om en vecka, så är det, öhm, kort tid. Och det är 

det här, inte tvingande i konceptet så att säga, men du ska ju, du ska 

ju gå. Så är det. Och då om du har nånting vikt… annat viktigt 

naturligtvis den tiden så kan de, de är ju, de är lite negativt. Att det 

blivit lite bökigt. Öhm, sen vet inte jag, nu har jag ju inte behövt ändra 

tiden för det har gått bra ändå. Men jag vet inte hur… Hur fungerar 

det de gånger då, om ni blir kallad och så kan ni inte gå, skickar ni 

någon annan då eller hur?…om det är min patient som jag har haft 

kontakt med men jag kan inte komma iväg till just det SIP mötet och 

istället skickar någon annan i teamet, så blir det inte lika bra. Inte för 

patienten, och inte för… ja… (sjuksköterska 1) 
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Fördelar som sjuksköterska 2 ser med samordnad individuell plan är att det är tvingande och 

att mötena innebär att alla får höra samma saker. På en följdfråga visar denne att mötena 

förbättrar situationen för den enskilda.  

Föredelarna, är absolut att det är, nu är jag inne på det där med 

tvingande, men att det är bestämt att man måste gå. Det går inte att 

tacka nej eller utebli eller att man har nåt svepsjäl för att inte gå. Det 

är ju positivt att, att, det är så. Öhm, det är positivt att det blir flera 

aktörer som hör samma saker runt en patient. Absolut det är jättebra. 

Det underlättar kanske, när man träffas flera aktörer, att förstå 

varandra.Vi har ju olika lagar och olika reglerverk, men ändå så 

tycker jag att det är inte så krångligt. Nej, nej. Men du tycker ändå i 

stort att SIP har förbättrat situationen för klienterna? Ja, det tycker 

jag.(sjuksköterska 2) 

Socialsekreterarna påtalade båda två att det är ett problem att beslutsfattarna inte medverkar 

på SIP möten, tidigare citat visar också att det kan upplevas som meningslöst och medför 

dubbelarbete. Detta beror på att delegationsordningen inom socialtjänsten är uppbyggd på ett 

sätt som gör att socialsekreterare inte har mandat att fatta högre beslut (Wirbing& Borg, 

2011).  Det som socialsekreterarna upplever som positivt är att alla parter kring klienten 

samlas och får samma information samtidigt. Socialsekreterare 2 påtalar även att detta kan 

vara av vikt för klienten, att denne känner att det är många som bryr sig om denne, och vill 

bistå. 

Sjuksköterskorna inom psykiatrin har delade uppfattningar, sjuksköterska 1 anser att det är 

problematiskt med att SIP är tvingande och ofta med kort varsel. Sjuksköterska 2 däremot ser 

det tvingande konceptet som något positivt, att alla parter är ålagda att medverka. 

Sjuksköterska 2 påtalar också att det inte är så krångligt att förstå socialtjänstens arbete, men 

att det är positivt att mötas för att förstå varandras resonemang och uppdrag.   

 

6.2.1 Avslutande/sammanfattande analys, tema 2.  

Vi upplever att det råder delade uppfattningar om dels för och nackdelar med SIP och även 

hur arbetet har påverkats. Socialsekreterare 1 och sjuksköterska 1 är intehelt positiv till den 
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nya samverkansmodellen, och är ofta samstämmiga i sina svar. Det som framkommit är också 

att dokumentationen försvårat för socialtjänstens arbete. Socialsekreterare 2 och sjuksköterska 

2 upplevs, av oss, som samstämmiga i sina åsikter och svar. De är mer positiva till den 

förändring som SIP medfört, dels för klienten och men även för deras arbete. De påtalar båda 

att det är av vikt att träffas, att höra samma saker samtidigt, samt att klienten hamnar i fokus 

och förhoppningsvis känner att de olika aktörerna bryr sig. Socialsekreterarna är även överens 

om att det är en nackdel att inte beslutsfattarna deltar vid SIP, detta kan ses som en brist och 

kan få mötet att kännas meningslöst. 

Lagen om samordnad individuell plan infördes 1 januari 2010, och har nu varit aktuell i fyra 

år. Vi ställer oss frågande till varför kunskapen kring denna lagstadgade samverkan är 

bristfällig. Samtliga som vi intervjuade var medvetna om att det fanns vissa riktlinjer, men det 

framkommer inte under intervjuerna att samverkan under denna form är ett krav. Enligt 

lagrådsremissen så skall de klienter med dubbeldiagnos alltid erbjudas en SIP för att 

säkerställa att dennes behov blir tillgodosedda (lagrådsremiss, 2009). Det står även tydligt i 

propositionen att samtliga som kommer i kontakt med socialtjänst eller psykiatri som har 

behov av insatser från andra huvudmän skall erbjudas en SIP (proposition 2008/09:193). Den 

organisation som har den tätaste kontakten med klienten är även den som skall ansvara för 

SIP:en (lagrådsremiss, 2009).  

Socialstyrelsen har även utarbetat en vägledning för hur denna samverkan skall se ut. Det 

finns tydliga riktlinjer för samverkan, som dock inte nått ut på ett tillfredsställande sätt i de 

organisationer som forskarna valde att undersöka. Vår upplevelse är att det finns en okunskap 

och delvis ointresse för att ta del av den kunskap som de skriftliga överenskommelserna ger.  

Då det oftast inte är möjligt att lämna beslut direkt vid SIP-mötet anser vi att det är av vikt att 

samtliga parter träffas och samverkar kring klienten. Det finns forskningsstöd som påvisar att 

vissa behandlingar ej kan genomföras eftersom socialtjänsten och psykiatrin har så skilda 

synsätt. Det var också problematiskt då klienten var också den som var tvungen att hålla 

kontakt med de olika organisationerna (Palmstierna, 2004). För den som lider av 

dubbeldiagnos kan det vara problematiskt att knyta kontakter och speciellt när kontakterna är 

många. Resultatet riskerar då bli att klienten väljer att inte knyta kontakt alls. 

När det hos klienten finns ett behov av insatser från fler instanser än en (socialtjänst och 

landsting) ska ansvarig instans kalla till en samordnad individuell plan. Detta är lagstiftat i 
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socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. (Notisum, 2013). En av anledningarna till 

lagändringen om SIP är att kommunen och landstingens uppdrag behövde tydliggöras, och att 

samverkan tidigare inte varit tillfredsställande (Lagrådsremiss, 2009). Det har framkommit att 

dokumentationen när det gäller SIP är krånglig och vi tror därför att det är en risk att 

yrkesverksamma undviker att kalla till en SIP, vilket i så fall skulle resultera i att de inte följer 

aktuell lagstiftning.  

 

6.3.  Tema 3. Hur har SIP förändrat situationen för de klienter som 

genomgår SIP. Detta utifrån socialtjänsten och psykiatrins uppfattning.  

Detta område berör vår tredje frågeställning, ”Upplever socialtjänsten och psykiatrin att SIP 

har förbättrat situationen för den enskilde klienten och i så fall hur?” Detta ligger även i linje 

med vårt syfte, hur socialtjänsten och psykiatrin upplever att situationen har förändrats för den 

enskilde klienten.  

Eftersom klienten närvarar när SIP upprättas är klienten alltid delaktig i upprättandet av hur 

planen utformas (Åsberg, 2012). 

Är klienterna delaktiga i den individuella planens utformande?  

Socialsekreterare 1 anser att klienten alltid är delaktig. 

Socialsekreterare 2 anser att klienten alltid är delaktig när det handlar om att utforma den 

samordnade individuella planen. På en uppföljningsfråga svarar denne att klienten ses som 

huvudperson och att det är socialsekreterarens uppgift att göra klienten delaktig.  

Ja, det ska dom vara. Märker du att dom får chans att vara delaktiga 

också? …Ja, jag ser det som min uppgift när jag har kallat på ett SIP-

möte så är ju det för klienten skull, det är ju klienten som är 

huvudpersonen…(socialsekreterare 2) 

Sjuksköterska 1 tycker också att klienten är delaktig i upprättandet av den samordnade 

individuella planen och att det i något fall funnits egna förslag från klienten om hur arbetet 

vidare skulle bedrivas.  
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Absolut, absolut! Ähm, och i stor grad, en SIP som jag hade med 

socialtjänsten, då var han med och planerade hur vi skulle fortsätta. 

Det var ingenting som vi planerade utan hans godkännande, och han 

hade också idéer om hur vi skulle göra och så vidare så att. 

(sjuksköterska 1) 

Sjuksköterska 2 påtalar att det finns tillfällen då klienten inte har möjlighet att själv vara 

delaktig men att det då går att vara delaktig med hjälp av nära anhöriga.  

…I det andra fallet med BUP så rör det sig om en patient med 

hjärnskada som inte var med utan han hade ju, öhm, på mötet var 

hans föräldrar med då. Och… så att dom var också i högsta grad 

delaktiga i planeringen. (sjuksköterska 2) 

Vid användandet av case management är en av de tre grundstenarna klientens värderingar 

(Malm, 2002). Det är dock viktigt att poängtera att case managern inte lägger över något 

ansvar på klienten utan hela tiden finns som ett stöd för klienten. Detta utifrån att klienter med 

både missbruk och psykisk ohälsa kan ha svårt för att söka den vård de är i behov av. 

(Wirbing& Borg, 2011). 

Intervjupersonerna är samstämmiga och tycker att klienten alltid är delaktig i utformandet av 

planen. Sjuksköterska 2 påtalar att hon närvarat på en SIP där klienten inte själv hade förmåga 

att vara delaktig. Klientens föräldrar fick då vara behjälpliga i utformningen. Detta är i 

enlighet med det Åsberg (2012) skriver, att klienten alltid har en möjlighet att ta med sig 

anhöriga på SIP. 

 

Brukar anhöriga medverka på SIP?  

Socialsekreterare 1 uppger att det kan finnas en tro att många vill ha anhöriga med men att 

detta inte alltid gäller. På en följdfråga svarar hon att det oftast är anhöriga med som stöd till 

klienten.  

Det är mer, man skulle tro att alla skulle vilja det, men det finns alltså 

de som absolut inte vill.Så det är vanligare att de inte har anhöriga 
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med?Ja…  eehm, i några fall så har de haft med för att de vill ha stöd 

av nån som sitter bredvid. Så.(socialsekreterare 1) 

Socialsekreterare 2 har inte varit med om att anhöriga varit med på samordnad individuell 

plan och en följdfråga visar att det kan finnas en osäkerhet kring om klienter och anhöriga är 

medvetna om att de får delta.  

Nej, det har jag inte upplevt. Aldrig? Nej. Är dom medvetna att dom 

har möjlighet till det? …Det kan jag inte säkert säga men de tror 

jag….(socialsekretare 2) 

Sjuksköterska 2 lyfter ett exempel med en underårig person som haft sina föräldrar med vid 

planering.  

Öhm… i det här, öhm. Det vet jag ju inte, men i det här fallet med 

BUP då, i och med att det här är en patient som kommer att fylla 18 

år nästa år och bli vårat ansvar. Ähm, då kan jag mycket väl tänka 

mig att föräldrarna i stort sätt alltid är med, skulle jag kunna tänka 

mig, när de är minderårig, och det är de som för den här patientens 

talan då. (sjuksköterska 2) 

Sjuksköterska 1 ser inte att anhöriga brukar närvara. 

En case manager kan ha som uppgift att hantera konflikter. Konflikterna kan vara mellan 

klienten och dennes anhöriga, men case managerns uppgift kan också vara att finnas med som 

stöd för anhöriga till personer med dubbeldiagnos. (Wirbing& Borg, 2011). 

Intervjupersonernas svar skiljer sig åt. Socialsekreterare 1 visar att det är vanligare att klienter 

inte vill ha anhöriga med och om de vill ha det så är det mer i stödjande syfte än för att de 

anhöriga ska få vara delaktiga i upprättandet av planen. Från socialsekreterare 2 framkommer 

att det finns en tveksamhet gällande om klienten är medveten om att anhöriga har rätt att vara 

med på SIP. Sjuksköterska 2 har upplevt att anhöriga varit med på SIP, dock var klienten 

under 18 år vid tillfället. Man kan anta att det är en självklarhet att föräldrar är med. 

Att socialtjänst och psykiatrin samverkar ska för både individ och organisation ge bättre 

resultat (Heilig, 2011). 
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Uppfattar ni att resultatet för klienten har blivit bättre när SIP har använts?  

Socialsekreterare 1 uppger att samordnad individuell plan i alla fall ger ett bättre samarbete 

mellan de organisationer som deltar.  

…Ja, jag tror att det är bra för oss som jobbar att få höra olikas 

infallsvinklar och problemen kan ju också komma fram på ett annat 

sätt. När vi får vetskap om varandra och det blir lätt att 

samarbeta…(socialsekreterare 1) 

Socialsekreterare 2 tycker att resultatet förbättras för den enskilda klienten då denne slipper gå 

på flertalet möten och att många personer arbetar aktivt på en och samma gång.  

…Ja, det tycker jag, för det blir ju mer ordning och struktur och 

klienterna själv framförallt brukar säga att dom tycker att det är 

skönt, att dom inte slipper gå på många olika ställen och berätta 

samma sak också ha, att vi får kontakt med varandra direkt på en och 

samma gång…(socialsekreterare 2) 

Sjuksköterska 1 ser att trots bakslag för klienten, går det ändå att se att samordnad individuell 

plan förbättrar för den enskilde och att det kan innebära att det är enklare att fånga upp någon 

som tar ett snedsteg. 

…Öhm, just när det gäller en patient så återföll han i missbruk, men 

jag skulle vilja säga ja ändå. I det fallet så blev det inte nå speciellt, 

så, lyckat eller. Men utifrån vårdgivarinsatserna är det ju lyckat, 

fastän klienten gjorde annorlunda då…(sjuksköterska 1) 

Sjuksköterska 2 tycker att resultatet blir bra för klienter när samordnad individuell plan 

används och ger inga konkreta exempel. 

Alla intervjupersonerna är överens om att det går att se förbättrade resultat när samverkan 

fungerar. Det förbättrade resultatet belyser inte enbart klienten utan även att organisationernas 

arbete förenklas. Sjuksköterska 1 har upplevt ett återfall i missbruk hos klienten och det kan 

kopplas till Drakes m.fl. (1998) studie där det går att läsa att personer med dubbeldiagnos är i 

behov av en lång rehabilitering innan tydliga resultat kan utläsas.  
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Personer med dubbeldiagnos är en utsatt grupp (Socialstyrelsen, 2008). Att lida av både 

missbruk och psykisk ohälsa kan göra att möten blir jobbiga. Missbruk och psykisk ohälsa 

kan många gånger förstärkas av varandra och problematiken hos klienterna kan upplevas som 

svårare (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Upplever du att klienten ibland upplever SIP möten som jobbiga?  

Socialsekreterare 1 anser att det kan vara jobbigt för den enskilda att delta på möten där flera 

personer är närvarande.  

Det är nån som har tyckt att tillexempel, när man sitter och det är 

andra intressenter med så kan det vara jobbigt tillexempel när två 

stycken pratar om, om missbruk tillexempel. (socialsekreterare 1) 

Även socialsekreterare 2 är av samma åsikt men påtalar att om det finns någon som klienten 

har förtroende för och en bra relation till så underlättar det mötet för klienten.  

Mm, det finns dom som har sagt det, att det blir ett väldigt stort möte 

och att de är många och då, de kan jag känna att, de kan gå bra för 

att, jag tror att det är en fördel om man har en kontakt sen tidigare så 

att den här personen har någon slags förtroende för en, mig eller vem 

som helst annars i rummet som den kan luta sig mot eller vad jag ska 

säga, att den känner sig trygg med någon när det blir så många 

människor runt omkring, de tror jag är viktigt. Det är inte det första 

man gör är en SIP känns det som.(socialsekreterare 2) 

Sjuksköterska 1 däremot ser inte att klienten har några problem med att närvara på ett möte 

där flera personer är delaktiga.  

Nää, alltså, jag upplever det att patienten ser detta som något väldigt 

positivt. (sjuksköterska 1) 

Inte heller sjuksköterska 2 kan se att klienter har några problem med mötena som hålls utan 

snarare tvärtom att klienten uppskattar att många arbetar aktivt för denne.  
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Nää, de tycker jag inte, snarare så att patienten blir sedd, den blir 

medveten om att det är många som engagerar sig och vi alla har olika 

möjligheter att hjälpa till. Och. Nää, så det tycker jag inte. Personer 

med dubbeldiagnos, det är ju en väldigt komplex grupp.(sjuksköterska 

 

6.3.1 Avslutande/sammanfattande analys, tema 3 .  

Att använda metoden case management ska innebära att hjälpen till klienten underlättas och 

förbättras (Wirging& Borg, 2011). Enligt Larsson, m.fl. (2013) så var deltagarna utifrån deras 

studie, 100 % nöjd med den hjälp som de erhöll av en case manager.  

Enligt aktuell forskning ska case management vara den metod som ger det bästa resultatet för 

klienten, att samverka ska alltså vara ett effektivt sätt för att uppnå bättre 

resultat.(Palmstierna, 2004). 

Andra problem som funnits när det gäller att uppnå ett bra resultat för klienten har varit att 

klienten bollas mellan landsting och socialtjänst (Palmstierna, 2004). Att 

delegationsordningarna skiljer sig mellan socialtjänst och landsting kan i samband med SIP 

bli ett problem, klienten kan få vänta längre än nödvändigt på att rätt beslutsfattare får 

kännedom om problemet och fattar de nödvändiga besluten. ACT har visat sig vara ett 

effektivt sätt för att förhindra detta. Forskning visar att integrerad behandling ger ett bättre 

resultat för klienten (Drake, m.fl, 1998). 

I enlighet med det Åsberg (2012) säger, så ska klienten alltid ska vara delaktig i den 

individuella planens upprättande, så bör inga beslut tas ”över huvudet” på klienten. Detta 

ligger även i linje med både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, som bygger på 

frivillighet. Våra intervjupersoner uttrycker också att genom denna samverkansform så har 

situationen förbättrats för både klient och organisation. Detta då klienten är delaktig i vården, 

och får samtliga sina insatser samlade, och integrerade. Vitror att om klienten alltid var 

medveten om att denne fick ta med anhöriga på dessa möten, så skulle klienten stärkas 

ytterligare och mötena skulle inte bli lika jobbiga. 

Något det gått att se, som försämrat resultatet för klienten är att innan samverkan förbättrades, 

var förloppet från aktualisering fram till att klienten fått hjälp lång, resultatet av det vart att 

många med dubbeldiagnos begick självmord (Socialstyrelsen, 2011). Trots att det i vår studie 
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framkommit att resultatet för klienten har blivit bättre sedan lagen om SIP infördes ställer vi 

oss ändå undrande till om hjälpen till klienten når fram tidigare än innan. Detta eftersom det 

framkommit att personer utan rätt delegation ofta skickas på SIP-möten, vilket skulle kunna 

resultera i att insatsen fördröjs.  

Något som vi ställer oss kritiska till, är de tidigare svaren som redovisats gällande anhörigas 

medverkan vid SIP möten. Där framkommer det att klienterna ej har anhöriga närvarande, och 

att de heller inte alltid informeras om denna möjlighet. Det går att fråga sig varför 

socialtjänsten och psykiatrin har så olika uppfattningar om hur klienter upplever mötet, men 

inget i vår studie ger något tydligt svar på detta.  
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7.Diskussion 

Diskussionsavsnittet inleds med våra frågeställningar samt de svar som vi fått på dessa. Därpå 

följer en kort redogörelse av vårt reslutat mot valda teoretiska perspektiv, där vi förklarar kort 

hur vi tänkt. Förslag till fortsatt forskning berörs sedan. Avslutningsvis förs en 

metoddiskussion där vi kortfattat redogör brister och fördelar med vald metod.  

 

 Vilka fördelar respektive nackdelar har SIP medfört för socialtjänsten och psykiatrin Att 

lagändringen om samordnad individuell plan uppkom innebar att det gick att se fördelar för de 

olika organisationerna då dessa lättare kunde förstå varandras uppdrag och ansvar. Något som 

tidigare varit bristande var att inga tydliga riktlinjer fanns och detta kunde innebära problem 

när det gällde samverkan. Riktlinjerna skulle ha bidragit till en tydligare ansvarsfördelning, 

men vi har kommit fram till att detta inte är uppnått då några av intervjupersonerna påtalat 

detta, samt att det i tidigare forskning framkommit.  

Hur har SIP förändrat socialtjänstens arbete samt psykiatrins arbete - De problem som 

uppmärksammats i och med lagändringen är att det innebär merarbete att använda sig av 

samordnad individuell plan, rätt beslutsfattare skickas inte alltid på dessa möten vilket de 

yrkesverksamma ser som bristande. Enligt riktlinjerna ska samordnad individuell plan 

användas när behovet av det har uppmärksammats. Mötet ska bokas så snart som möjligt och 

detta har också varit ett problem för organisationerna som ofta har fulltecknade almanackor.  

Upplever socialtjänsten och psykiatrin att situationen har förbättrats för den enskilda 

klienten och i så fall hur? Det resultat vi har sett när det handlar om att använda samordnad 

individuell plan för den enskilda klienten är att det förbättrar och förenklar situationen då 

denne blir mer delaktig i sin vård och organisationerna samordnar vården.  

 

Vi har tittat på faktorerna kring SIP, och utformat vår studie på det sättet. De mest 

framstående resultaten som vi kommit fram till är följande, att tillvägagångssättet bör 

förändras för att undvika extra arbete för de som håller i SIP. Det finns behov av ytterligare 

riktlinjer för hur samverkan skall bedrivas innan ett gott resultat av lagändringen kan ses. Vår 

uppfattning utifrån studien är att det råder en osäkerhet kring hur SIP ska bedrivas och risken 
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blir då att klienten inte får sina behov tillgodosedda och organisationerna riskerar att inte följa 

aktuell lagstiftning. Det finns också brister i organisationernas kunskaper om varandras 

arbetsområde vilket gör att ansvarsfördelningen kan påverkas då en organisation kanske 

väntar på att den andra organisationen ska agera vilket då gör att klienten hamnar i kläm och 

får vänta på sin insats vilket kan försvåra samverkan. När SIP fungerar, förbättrar och 

förenklar den situationen för den enskilde klienten då denne blir mer delaktig i sin vård och 

organisationerna samordnar vården. Vi ser att båda organisationerna lägger stor vikt vid 

klientens egen vilja och behov. Vi uppfattar detta som positivt då klientens egen röst alltid ska 

vara den styrande när det handlar om frivilliga lagar.  

 

Vår tolkning utifrån intervjusvaren är att de yrkesverksamma arbetar enligt case management. 

Ett aktivt arbete med detta kan innebära en minskning av samverkansproblem. Sett ur 

systemteorietiskt perspektiv tolkar vi att lagstiftaren har haft detta synsätt i åtanke, att samla 

de olika systemen kring klienten. Detta för att stärka klientens rättigheter, och på sikt passa in 

i den rådande sociala ordningen. Vi ser det därför som en brist att organisationerna inte 

meddelar att anhöriga får delta.  

 

Vi har kommit fram till att det behövs ytterligare forskning kring SIP men då SIP är relativt 

nytt i lagstiftningen förväntar vi oss att detta kommer att komma med tiden. Av våra resultat 

är vi av åsikten att forskningen framför allt borde inriktas på vilka personer som blir erbjuden 

SIP, vårt resultat visar att alla som är i behov av SIP inte blir erbjuden det. Något annat vi 

funnit som det saknas forskning kring är hur välinformerade organisationer är om varandra 

och hur insatta de är i den lagstiftning som finns om SIP. 

 

Det vi kan se som en eventuell brist med vår studie är att fler intervjupersoner hade behövts 

för att få en mer nyanserad bild av det vi ville undersöka. Detta kan även påverka vår studies 

generaliserbarhet. Under intervjutillfället så framkom detaljrika beskrivningar utifrån våra 

frågor, vi anser därför att detta stärkt studiens validitet.  Vi anser att våra frågeställningar har 

blivit besvarade.  
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Bilaga 1, Intervjuguide 

Hur fungerade samverkan innan SIP infördes? 

Hur såg samverkan ut innan lagen infördes? 

Innan SIP infördes, såg man något mönster av att den ena organisationen oftare initierade till 

samverkan än den andra? 

Fanns det några rutiner för hur samverkan skulle bedrivas? 

Hur fungerar SIP i praktiken? 

Finns det någon skriftlig överenskommelse gällnade hur ett samarbete ska se ut? 

De som kommer på SIP, har de alltid rätt delegation när det gäller att fatta beslut? 

Har SIP medfört extra arbete i form av dokumentation eller liknande? (enligt proppen så 

skulle de inte medföra extra arbete, utan vara ett enkelt sätt att samverka) 

Upplever du att SIP är ett lättillgängligt sätt för samverkan? 

När är det aktuellt att kalla till en SIP? 

Är det många klienter som tackar nej till SIP? Om dem tackar nej, bedrivs det något 

motivationsarbete? 

Anordnas något uppföljningsmöte när det har hållits en SIP och vem ansvarar i så fall för 

detta? 

Finns det några fördelar med SIP? 

Finns det några nackdelar med SIP? 

 

Hur har SIP förändrat situationen för de klienter som genomgår SIP? 

Är de delaktiga i den individuella planens utformande?  

Brukar anhöriga medverka på SIP? 

Går det att se att resultatet för klienten blir bättre när SIP har använts? 

Hur uppfattar ni att klienterna upplever mötet i samband med upprättandet av SIP?(Tunga 

problem, jobbigt med möten). 
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Bilaga 2, Hälso- och sjukvårdslagen 

 

I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) står följande stadgat; 

3 f §När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från 

socialtjänsten ska landstinget tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan. 

Planen ska upprättas om landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att den 

enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. 

Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. 

Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges 

möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter 

sig det. 

Av planen ska det framgå 

1. vilka insatser som behövs, 

2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för, 

3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen, och 

4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. Lag (2009:979). 
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Bilaga 3, Socialtjänstlagen  

 

I Socialtjänstlagen (2001:453) står följande stadgat;  

2:7 § När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och 

sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Planen 

ska upprättas om kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska 

få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med 

planen ska påbörjas utan dröjsmål. 

Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges 

möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter 

sig det. 

Av planen ska det framgå 

1. vilka insatser som behövs, 

2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för, 

3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget, och 

4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. Lag (2009:981). 

 

 


