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Upplägg

Masteruppsats (Samverkan på pappret)
Paus
Samordningsförbundet Västra Östergötlands 

arbete med SIP



Kort om mig

Socionom
Förbundsansvarig för SVÖ
Jobbat med finansiell samordning sedan 2016
Tidigare arbetat inom socialtjänst och med 

placeringar inom daglig verksamhet



Samverkan på pappret
Masteruppsats i socialt arbete



Uppsatsen

Socialt arbete
Lunds universitet
Datainsamlingen genomfördes under 2018, 

examinerades i juni 2019
Handledare: David Hoff, fil.dr rättssociologi



Varför skriva om SIP?

Aktuell fråga inom flera samordningsförbund 
(ligger väl i linje med uppdraget) 

SIP är en förhållandevis ny samverkansform 
Obeforskat område
Ny lagstiftning från 2018 som tydliggör hälso-

och sjukvårdens och socialtjänstens SIP-ansvar



Upplägget för studien

Kvalitativt inriktad studie 
Semistrukturerade intervjuer
Totalt 8 intervjuer – 4 primärvård (vårdcentral),

4 socialtjänst



Syfte och frågeställningar

Syftet med studien var att analysera 
primärvårdens och socialtjänstens samverkan 
med SIP

Frågeställningarna fokuserades mot att ta reda 
på medarbetares upplevelser av både 
samverkan i stort och av samverkan med SIP



Studiens resultat

Samverkan i stort mellan primärvård och 
socialtjänst

Samverkan med SIP – hur SIP används i arbetet 
mellan primärvård och socialtjänst

Anledningar till att SIP upplevs svårt



Samverkan i stort

Samverkan beskrivs genomgående som positivt
Komplicerade ärenden kräver mer samverkan
Det saknas dock rutiner för hur man ska 

samverka – och en gemensam syn på vad 
samverkan faktiskt innebär i praktiken

Samverkan sker i begränsad omfattning mellan 
primärvård och socialtjänst



Samverkan med SIP

SIP beskrivs som ett viktigt verktyg och som 
lösning för att få till en bättre samverkan

Skapar en tydlig struktur för samverkan
Användningen är dock begränsad och svarar 

dåligt mot lagstiftarens intentioner
Flera grupper lämnas utanför arbetet med SIP



Anledningar till att SIP upplevs svårt

En resurskrävande samverkan
Bristande kunskaper om SIP
En påtvingad samverkan
Samverkan utifrån olika perspektiv



En resurskrävande samverkan

Upplevs tidsmässigt krävande
En administrativ börda
Dokumentationssystemen är inte kompatibla
Saknas rutiner för hur man ska initiera SIP
Bristen på resurser gör att man avstår från att 

använda SIP eller väljer att förenkla 
användningen genom att undvika vissa delar



Citat:

”Framförallt kanske vi inte sitter ner på det sättet 
som Regionen så fint beskriver i sin video att man 

ska göra med patienterna” 

Sjuksköterska på vårdcentral



Bristande kunskaper om SIP

Saknas kunskap om lagstiftningen och om hur 
SIP ska användas i praktiken

Flera respondenter känner inte till att SIP ska 
användas för alla målgrupper 

Hur organisationerna hanterar utbildning i SIP ser 
olika ut – vissa har inte fått någon utbildning

Saknas samsyn i hur SIP ska användas



En påtvingad samverkan

Tvingande att delta
 Istället för samordna insatser, används SIP för att 

etablera kontakt eller för att få den andra 
parten att komma på möten

Ett sätt att försöka beställa insatser 
Utmanar bilden av SIP som något positivt



Samverkan utifrån olika perspektiv

Olika traditioner och professioner
Bristande kunskaper om varandras uppdrag
Olika problembeskrivningar och prioriteringar
Socialtjänstens förväntas koordinera samverkan



Citat:

”Det är vissa gånger man har fått till sig att 
ansvarig läkare har bedömt att personen har 
behövt ett korttidsboende, och då blir det som en 
hierarki i det, att läkaren kan bestämma det, men 
då känner jag: Varför finns jag då om läkaren kan 
bedöma att personen behöver ett 
korttidsboende?”

Biståndsbedömare på socialtjänsten



Sammanfattning

SIP = en möjlighet till bättre samverkan
Skillnad mellan prat och handling
Det krävs mer arbete för att etablera SIP som 

samverkansform – både internt och gemensamt 
mellan primärvård och socialtjänst

Resultaten svarar väl mot tidigare 
samverkansforskning



Paus



Samordningsförbundet 
Västra Östergötlands arbete 
med SIP
Utvecklingen av SIP



Bakgrund

Tvärprofessionella team
2013 och 2014 genomfördes KUR-dagar, SIP 

diskuterades
 Intresse från AF och FK att kunna använda SIP 
Hösten 2016 fattades beslut i 

Samordningsförbundets styrelse om att arbeta 
med en utveckling av SIP



Uppstart

Överenskommelse träffad i september 2017
Alla fyra parter ska kunna initiera SIP
Samordningsförbundet bistår med hjälp att 

samordna och leda möten
Samordningsförbundets målgrupper är 

prioriterade



Uppstart forts.

Påbörjade det praktiska arbetet i slutet av 2017
 Inledningsvis stor efterfrågan från framförallt 

Arbetsförmedlingen
Genomförde mötesledarutbildning i två 

omgångar
Statistik för 2018: 76 SIP-möten



Nuläge

SIP-team (totalt 5 medarbetare ingår)
Efterfrågan är störst från Arbetsförmedlingen 

och Region Östergötland
Statistik 2019: 147 SIP-möten hittills 



SIP-teamet hjälper till med:

Konsultation/utredning av SIP-behov
Planering inför möte (förmöte)
Mötesledning
Dokumentation av planering
Uppföljning



Tips för att skapa bra SIP-processer

Klargör syftet med en SIP (tydliga frågeställningar)
 Förmöte: Ge den enskilde möjlighet att påverka
Sätt en tydlig struktur för mötet (tidsåtgång, roller.)
Skapa en bra miljö (undvik datorer/bord, ta paus)
Sätt upp och dokumentera tydliga mål 
Boka tid för uppföljning vid sittande bord



Genomlysning av arbetet

Sweco gjorde en genomlysning hösten 
2018/våren 2019

 Intervjuer (nyckelpersoner, medarbetare, 
brukare) och dokumentstudier

Före insatsen: låg kunskap, sporadisk 
användning



Genomlysning forts.

Vinster med insatsen: 
- Fler och bättre SIP-möten
- Ökad kunskap i ordinarie verksamhet
- Ett verktyg för alla fyra parter
- Främjar brukarperspektivet



Genomlysning forts.

Utvecklingsmöjligheter:
- Utbilda/sprida kunskap
- Öka användningen 
- Ta reda på vilken effekt SIP har på längre sikt 



Tack för visat intresse! 

Jakob Rönnqvist
e-post: jakob.ronnqvist@motala.se
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