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         Dnr: 13RV0326-2 
 
Handlingsplan enligt Överenskommelse om samarbete mellan landstinget och länets kommuner 
för insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 
 
Parter  Västerbottens läns landsting, psykiatriska klinikerna, barn och ungdomspsykiatrin 

Socialtjänst: Ifo, Socialpsykiatri samt berörda enheter inom skola/utbildning i respektive kommun i Västerbottens län 
 
Giltighet   2013 09 01 – 2014 12 31 
 
Handlingsplanen utgör minsta gemensamma nämnare för samarbetet mellan landstinget och länets femton kommuner avseende insatser till personer med 
psykisk funktionsnedsättning. Utöver denna handlingsplan pågår ett antal lokala- och verksamhetsspecifika utvecklingsarbeten inom området. I denna 
handlingsplan hänvisas till några av dessa utvecklingsprojekt, övriga presenteras av respektive kommun eller verksamhet. 
 
Handlingsplan 2013 - 2014  
 
 
Mål 

 
Aktivitet 

 
Ansvarig 

 
Aktörer 

 
Klart 

 
Kommentar 

1 Handlingsplan för 
lokalt och 
verksamhetsspecifikt 
samarbete finns 

Upprätta, med ÖK som 
grund, länsgemensam 
handlingsplan  
 

Kommunerna:  
resp socialchef/ 
socialdirektör 
Landstinget:  
VO chef Medicin 
 

Alla parter som ingår i 
länsgemensam ÖK 
kring rubricerade 
samverkan 

2013 08 25 Utöver den länsövergripande 
handlingsplanen finns lokala och 
verksamhetsspecifika 
utvecklingsarbeten inom 
området. Några av dessa 
bifogas denna handlingsplan. 
 

2 Berörda 
verksamheter i vll och 
kommunerna 
kännetecknas av hög 
kompetens, professio- 
nalitet och tillgänglighet  

Kartlägga utbildnings-
behov och ta fram en 
plan för gemensam 
utbildning/fortbildning 
som startar 2014 
 

LSG och länsgrupp 
barn/unga 

LSG och Länsgrupp 
barn/unga i samarbete 
med Socialpsykiatriskt 
kunskapscentrum - 
Region Västerbotten 
Samarbetet initieras 

2014 01 01 Planen 
genomförs 2014.  

Planen ska endast innehålla 
kompetensutveckling som rör 
samverkan och samordnade 
utbildningsinsatser som specifikt 
rör detta utvecklingsområde. 
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2013 08 19 
 

 

 
Mål 

 
Aktivitet 

 
Ansvarig 

 
Aktörer 

 
Klart 

 
Kommentar 

3 Personer som är 
aktiva för insatser från 
båda parter eller flera 
verksamheter har en 
samordnad individuell 
plan (SIP) 
 

Ta fram rutiner för SIP, 
mall bifogas ÖK.  
Samverka i start med 
Prator (IT-baserat stöd 
för öppenvårdsplan) 
hösten 2014 och nyttja 
antagna länsrutiner enl 
SOSFS 2008:20 
 

Medarbetare inom 
verksamhet som 
upptäcker behov av 
samordning initierar 
SIP 

Arbetet att utveckla och 
implementera rutiner 
för SIP pågår i de flesta 
kommuner i samarbete 
med psykiatrin 

Utvecklas 
kontinuerligt 

- Lokala rutiner för SIP mellan 
psyk klin, NUS o Socialpsykiatrin  
Umeå finns (2013 06 18)  
- Inom barn/unga pågår särskilda 
utvecklingsarbeten i samverkan 
mellan vll och kommunerna 
- SVP rev inför kommunalisering 
av hemsjukvården med start 1 
sept 2013.	  
 

4 Det finns goda 
förutsättningar för ett 
bra boende där 
stödinsatserna är 
behovsbaserade 
 

Följa de rek som rör 
boendet i SoS NR för 
schizofreni.  
Brukarrevisioner görs 
kontinuerligt. 
 

V-chef avseende 
Socialpsykiatri 

Medarbetare och 
berörda brukare 

Kontinuerligt Mall för brukarrevisioner 
används i Umeå kommun, målet 
är att i samverkan med Social- 
psykiatriskt kunskaps C klara en 
revision per år. 

5 Förutsättningarna att 
finna, få och behålla ett 
arbete el sysselsättning 
ökar hos målgruppen 
 

Erbjuda arbetslivs-
inriktad rehab med SE 
enligt IPS-modellen 
samt individanpassad 
dagverksamhet och 
uppföljning enligt rek om 
sysselsättning o arbets-
livsinriktad rehab i NR 
för schizofreni 
 

Socialtjänst  
Psykiatrisk klin  
Samordningsförbun
det 

Socialtjänst 
Arbetsförmedling 
Försäkringskassan 
Habiliteringscentrum 
Psykiatriska klinikerna 

Kontinuerligt I enlighet med lokala HÖK i 
Skellefteå och lokala SÖK i 
Umeå pågår utvecklingsarbete 
för att främja sysselsättning hos 
målgruppen. 
Projektet ”Liv och hälsa” i Umeås 
kranskommuner fortsätter. 

6 Förskrivning av hjälp-
medel ingår som en 
naturlig del i den 
habilitering och 
rehabilitering som riktar 
sig till målgruppen. 
 

Utveckla kompetens om 
kognitiva hjälpmedel och 
att förskriva hjälpmedel 
utifrån gemensam policy 
för hjälpmedel som är 
antagen av vll och länets 
kommuner  

Kom: V-chefer med 
ansvar för hemsjuk-
vård, samt Soc o 
skola: barn/unga, 
särskilt boende, 
elevhälsa 
Vll: Psyk klin och 

Förskrivare inom 
landstinget och länets 
kommuner 

Gemensam 
utbildning planeras 
2013 med start 
hösten 2014 (se 
mål 2) 

2013 09 01 kommunaliseras 
hemsjukvården i Västerbotten 
och därmed viss hjälpmedels-
förskrivning. I avvaktan på denna 
förändring görs inga ytterligare 
åtgärder mer än att planera 
denna gemensamma utbildning.   
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 Habiliteringscentrum 
 

 
Mål 

 
Aktivitet 

 
Ansvarig 

 
Aktörer 

 
Klart 

 
Kommentar 

7 Verksamheterna har 
en kontinuerlig dialog 
med representanter för 
brukarorganisationerna 
och representanter för 
anhöriga och 
närstående.  
 
 

Förankra ÖK och hand-
lingsplan samt utveckla 
dialogen i brukarråd och 
samråd med politiska 
organ hos resp part i ÖK 
som ansvarar för 
verksamhet eller spec 
insatser för målgruppen.  

Berörda 
verksamhets-, 
avdelnings- och 
enhetschefer. 
Berörda brukar- 
organisationer i 
länet.  
 

Representanter för pat/ 
brukar- och anhörig-
föreningar i länet 
Berörda verksamheter 
och politiska organ 
inom vll och 
kommunerna 

2013 12 31 är ÖK 
och handlingsplan  
förankrad i 
samråd. Utveckling 
av brukarrådens 
verksamhet sker 
kontinuerligt. 
 

ÖK har förankrats i NFH:s och 
HSN:s samråd i vll. (13 02 25)  
I utvecklingsarbetet används: 
”Att ge ordet och lämna plats” 
SoS guide för samråd. 
Aktuella intresseorganisationer: 
RSMH, FMN, SHEDO, Attention, 
Föreningen Asperger och 
Autism, Ananke och IFS 
 

8 Den somatiska hälsan 
förbättras kontinuerligt 
hos målgruppen  

Fortsätta utv arbetet 
med hälsa och livsstil 
samt samarbeta för att 
motivera pat/brukaren till 
regelbundna 
hälsokontroller 
 

Brukaren samt alla 
verksamheter som 
berörs av ÖK samt 
primärvård, 
tandvård och spec 
sjukhusvård 

 Kontinuerligt Vll erbjuder hälsokontroller vid 
40, 50 och 60 års ålder. 
Premium: Psykiatri, Hjärtcentrum 
och Beteendemedicin samverkar 
i proj med syfte att minska risk 
för metabol problematik hos pat 
på neuroleptikabehandl. (bil 6) 
 

9 Inventering av 
målgruppen genomförs 
enl SoS riktlinjer för 
inventering: ”Att 
inventera behov – inv 
av gruppen personer 
med psyk funktionsned-
sättning” (2012)  
 

Inventeringen utgör ett 
underlag för utveckling 
av verksamheternas 
insatser i samverkan. 
 

Berörda kommunala 
verksamheter 

 Inventering ska 
pågå kontinuerligt 
med högst fyra års 
intervaller mellan 
varje inventering  
 

 

10 ÖK följs upp enligt 
SOSFS 2011:09 om 
ledningssystem för 
systematiskt 
kvalitetsarbete  
 

Överenskommelsen och 
handlingsplanen 
revideras i samverkan 

LSG 
Länsgrupp Barn och 
unga 

 2014 12 31  
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Bilaga 
Överenskommelser, rutiner, mallar, riktlinjer, handlingsplaner: 
 
 
Länsgemensamma 

1. Överenskommelse om samarbete mellan landstinget och länets kommuner för insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning (2012-12-01 – 
2014-12-31) 

2. Mall för samordnad individuell plan (SIP) (2012-12-01) 
3. Överenskommelse om rutin för samordning av re/habilitering mellan Vll och kommunerna i Västerbottens län enligt SOSFS 2008:20 (2010-11-01 ---)  
4. Handlingsplan för att införa rutiner för samordning enligt SOSFS 2008:20 (2010-11-01) 
5. Policy för hjälpmedel i Västerbotten, antagen av vll och länets 15 kommuner 2004, reviderad 2010 
6. Premium – information (2013-06-24) 

 
 
Lokala 

7. Minnesanteckningar Styrgrupp vuxen Skellefteå (2013-05-05) 
8. Kommunikationsplan mellan Rehabenheten, Maria Rehab, Teg Behandlingscenter, TIPS/Ersboda Behandlingscenter, Äldrepsykiatrisk mottagning 

NUS och Socialpsykiatrin i Umeå (2011-02-22) 
9. Rutiner vid inläggning och utskrivning – en överenskommelse mellan Socialpsykiatrin i Umeå och Psykiatriska kliniken, vårdavdelning 1 och 2, NUS 

(2011-02-22) 
10. Gemensamma lokala rutiner för Samordnad Individuell Plan (SIP) mellan psykiatriska kliniken, NUS och Socialpsykiatrin i Umeå kommun           

(2013-06-18) 
11. Handlingsplan gällande samverkan beroendepsykiatrin – Umeå Socialtjänst (2013-06-12) 
12. Överenskommelse om implementering av NAFS (samverkan Hälso- och sjukvård, Försäkringskassa, Arbetsförmedling och Umeå kommuns 

socialtjänst) (2011-11-25) 
13. Steget vidare – samverkansprojekt mellan FK, AF, psykiatri, primärvård, soc tjänst samt Viva kompetensC, Umeå kommun (2010-12-08) 
14. Överenskommelse och handlingsplan för utveckling av ledningssamverkan mellan Psykiatriska kliniken och Socialtjänsten i Umeå (2011-03-15) 

 
 
Barn och unga 

15. Vägledande ansvarsfördelning i Västerbottens län avseende barn och unga som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa – samverkan mellan 
Hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst (2012-11-09) 

16. SIP Barn/unga (2010-12-21) 


