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Uppdragshandling SIP   
 

I överenskommelse (ök) psykisk hälsa mellan regeringen och SKL 2019 riktas medel för samverkan 

kring personer med samsjuklighet. Medlen har, efter överenskommelse emellan parterna 

rekvirerats av VästKom. Nyttjande av medlen har beretts av styrgrupp psykisk hälsa med 

utgångspunkt i länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020 samt Överenskommelse 

kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och 

droger och spel. VVG ställde sig bakom förslaget och fortsatt hantering i styrgrupp för 

handlingsplan psykisk hälsa 2019-11-28. 

 

Under 2018 påbörjades arbetet med uppföljning och revidering av den länsgemensamma rutinen 

och utbildningsmaterial för SIP. En koordinator rekryterades partsgemensamt för uppdraget och 

placerades organisatoriskt inom GITS. GITS är en organisationsneutral funktion som stödjer behov 

från VGR och länets 49 kommuner. SIP är ett viktigt utvecklingsområde som trotts att det funnits i 

både SoL och HSL sedan 2010 inte fungerar tillräckligt väl. Det finns ett stort behov att utbildningar 

och praktiskt stöd för att fler brukare, som så önskar, ska få en SIP.  

För att stödja implementeringen och öka antalet SIP-ar i länet föreslås att SIP-koordinatorn får 

förlängt uppdrag 2019–2020. GITs får rekvirera 1 miljon av VästKom.  

Medel fördelas också till vårdsamverkan för att stimulera verksamheterna att utveckla arbetet med 

SIP. Medlen kan användas till personal, utbildningar, teknik eller dyl. Delregional vårdsamverkan 

förväntas även delta i det länsgemensamma utvecklingsarbetet kring SIP och samverka med läns-

koordinatorn.  

Resultatet följs upp inom handlingsplan psykisk hälsa – vuxna mål 3:2 samt barn och unga mål 3:1.  

Respektive vårdsamverkan får rekvirera medel från VästKom för att stödja målen i handlingsplan 

psykisk hälsa enligt ovanstående beskrivning.  

 

Vårdsamverkan  

Skaraborg 

Vårdsamverkan 

Södra Älvsborg 

Vårdsamverkan i 

Göteborgsområdet 

SIMBA Vårdsamverkan 

Fyrbodal 

SAMLA 

392 371 kr 328 849 kr 1 063 485 kr 172 664 kr 421 102 kr 121 530 kr 

 

Rekvirering av medel: Länk till formulär för avrop av medel  

Redovisning: Frågor kopplade till SKLs uppföljning av medlen inom ök 2019 samt årlig uppföljning till 

styrgrupp psykisk hälsa (GITS samt vårdsamverkansarenorna).  
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