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Bilaga 1 till beslut om statsbidrag för 2021 och 

2022 till regioner för pilotprojekt SiS integrerad 

vård – förväntade resultat av statsbidraget för 

utveckling och uppföljning  

Integrerad vård 

Med integrerad vård avses här sådan vård som krävs för att möta omfattande behov av psyki-

atrisk vård hos barn och unga som är placerade i SiS i särskilda ungdomshem – samtidigt 

som den vård som SiS ansvarar för. Också annan hälso- och sjukvård kan samordnas med 

den integrerade vården, t.ex. habilitering, missbruks- och beroendevård samt somatisk vård. 

Den integrerade vården bör vara avsedd för utrednings- och behandlingsplaceringar och 

inte akuta placeringar. I första hand bör den vara inriktade på utredning, bedömning av rele-

vanta behandlingar och andra insatser för sociala och psykiatriska behov. 

Behoven av integrerad vård är sammansatta och mycket individuella, men verksamheten 

behöver vara specialiserad för att särskilt möta behov hos barn och unga med autismspek-

trumtillstånd, intellektuella funktionsnedsättningar, allvarligt och upprepat 

självskadebeteende eller suicidbeteende samt psykoser eller annan psykisk störning som kan 

komma att föranleda vård enligt lagen (1991:1129) om psykiatrisk tvångsvård, förkortad 

LPT.  

Den integrerade vården ska syfta till utslussning till andra vård- och boendeformer för 

långsiktiga lösningar med samtycke och samverkan med vårdgivare på barnets eller den 

unges hemort.  

Pilotprojekt för integrerad vård 

Socialstyrelsen ska förbereda och samordna ett utvecklingsarbete avseende pilotprojekt för 

integrerad vård. Målgrupp för pilotprojektet är barn och unga som vårdas vid SiS särskilda 

ungdomshem och då också är eller bör vara patienter i den region där ungdomshemmet lig-

ger.   

Socialstyrelsen bedömer att de förväntade resultat som anges ska vara gemensamma för de 

projekt som genomförs med statsbidraget och användas vid redovisningen av hur statsbidra-

get använts. De enskilda projekten har också egna mål och aktiviteter i sina planer utifrån re-

gionala och lokala förutsättningar. Samverkan med SiS sker i de former som den myn-

digheten centralt bedömer vara lämpliga. 

En viktig del av Socialstyrelsen arbete med att förbereda och samordna utvecklingsarbetet 

är att initiera dialoger om den integrerade vårdens former och innehåll. I det ingår att So-
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cialstyrelsen är tillgänglig för de regioner som deltar i utvecklingsarbetet för frågor och an-

dra kontakter om vad som är en god integrerad vård, med beaktande av ett barnrättsperspek-

tiv, rättssäkerhet och etiska aspekter. 

Arbetet med pilotprojektet ersätter inte annan samverkan mellan regionen och SiS utifrån 

regionens generella ansvar för att erbjuda hälso- och sjukvård till barn och unga i särskilda 

ungdomshem. 

Förväntade resultat 

Arbetsformer 

2021 2022 

Samverkan om integrerad vård 

Regionen har i samverkan med SiS bidragit 

till att utveckla former för att bedöma be-

hov av integrerad vård hos barn och unga i 

de särskilda ungdomshemmen, särskilt för 

barn med omfattande behov.  

 

Samverkan om integrerad vård 

Regionen har i samverkan med SiS  

 - använt de former för att bedöma behov av 

integrerad vård som togs fram 2021 

- identifierat eventuella behov av förändring 

och fortsatt utveckling. 

Utformning av innehåll i integrerad vård 

Regionen har i samverkan med SiS bidragit 

till att ta fram en beskrivning av förhåll-

nings- och arbetssätt som är ändamålsenliga 

och lämpliga för att möta behov av integre-

rad vård, främst hos de barn och unga som 

har de största behoven.  

Utformning av innehåll i i integrerad vård 

Regionen har i samverkan med SiS  

- använt beskrivningen av förhållnings- och 

arbetssätt som togs fram 2021  

- identifierat eventuella behov av förändring 

och fortsatt utveckling. 

Systematisk uppföljning 

Genom samverkan mellan regionen och SiS 

har formerna för systematisk uppföljning av 

arbetet med integrerad vård utvecklats och 

börjat användas. 

 

* Förutsättningarna att hinna använda for-

merna för systematisk uppföljning varierar 

mellan regionerna beroende på deras pla-

nering inför 2021. 

Systematisk uppföljning 

Regionen har i samverkan med SiS  

- använt formerna för systematisk uppfölj-

ning 

- identifierat eventuella behov av förändring 

och fortsatt utveckling. 

Förhållnings- och arbetssätt 

2021 2022 

Tvärprofessionella team kring placerade 

barn och unga* 

Regionen har låtit personal med relevant 

kompetens arbeta i team med personal på 

SiS lokala ungdomshem för att bedöma och 

möta behov av integrerad vård hos place-

rade barn och unga, i första hand för de 

barn och unga som har de största behoven.  

 

Tvärprofessionella team kring placerade 

barn och unga 

Regionen har låtit personal med relevant 

kompetens arbeta i team med personal på 

SiS lokala ungdomshem för att bedöma och 

möta behov av integrerad vård hos place-

rade barn och unga, i första hand för de 

barn och unga som har de största behoven. 
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Regionen har samverkat internt för att re-

surser ska vara tillgängliga inom exempel-

vis somatisk vård, habilitering eller miss-

bruks- och beroendevård för barn och unga 

vid SiS lokala ungdomshem, i första hand 

för de barn och unga som har de största be-

hoven av integrerad vård och ytterligare 

hälso- och sjukvård. 

 

* Förutsättningarna att hinna genomföra 

teamarbetet varierar mellan regionerna be-

roende på deras planering inför 2021. 

Regionen har samverkat internt för att re-

surser ska vara tillgängliga inom exempel-

vis somatisk vård, habilitering eller miss-

bruks- och beroendevård för barn och unga 

vid SiS lokala ungdomshem, i första hand 

för de barn och unga som har de största be-

hoven av integrerad vård och ytterligare 

hälso- och sjukvård. 

Förhållnings- och arbetssätt för enskilda 

barn och unga med behov av integrerad 

vård* 

Genom teamen har förhållnings- och ar-

betssätten tillämpats inom följande områ-

den, främst för de barn och unga som har 

störst behov av integrerad vård: 

- Utredning och bedömning 

- Påbörjande av behandling och annat stöd 

- Samordning och planering av vård- och 

omsorgskedjan inför avslutad vistelse vid 

SiS särskilda ungdomshem (exempelvis i 

anslutning till en samordnad individuell 

plan, SIP). 

 

* Förutsättningarna att hinna genomföra 

teamarbetet varierar mellan regionerna be-

roende på deras planering. 

Förhållnings- och arbetssätt för enskilda 

barn och unga med behov av integrerad 

vård 

Genom teamen har förhållnings- och ar-

betssätten tillämpats inom följande områ-

den, främst för de barn och unga som har 

störst behov av integrerad vård: 

- Utredning och bedömning 

- Påbörjande av behandling och annat stöd 

- Samordning och planering av vård- och 

omsorgskedjan inför avslutad vistelse vid 

SiS särskilda ungdomshem (exempelvis i 

anslutning till en samordnad individuell 

plan, SIP). 

 

Andra insatser* 

Genom samverkan mellan regionen och SiS 

har behovet av andra aktiviteter som kan 

öka förutsättningarna för en integrerad vård 

analyserats och om möjligt påbörjats eller 

genomförts. Det kan gälla till exempel ut-

bildning av personal. 

 

* Förutsättningarna att hinna genomföra 

teamarbetet varierar mellan regionerna be-

roende på deras planering. 

Andra insatser 

Genom samverkan mellan regionen och SiS 

har behovet av andra aktiviteter som kan 

öka förutsättningarna för en integrerad vård 

analyserats och om möjligt påbörjats eller 

genomförts. Det kan gälla till exempel ut-

bildning av personal. 

Deltagande i samordningen av utvecklingsarbetet 

2021 2022 

Regionen har deltagit i de aktiviteter som 

Socialstyrelsen svarat för inom ramen för 

myndigheten uppdrag att samordna utveckl-

ingsarbetet, inklusive dialog om vårdens in-

nehåll och utvärdering av arbetet. 

Regionen har deltagit i de aktiviteter som 

Socialstyrelsen svarat för inom ramen för 

myndigheten uppdrag att samordna utveckl-

ingsarbetet, inklusive dialog om vårdens in-

nehåll och utvärdering av arbetet. 

 


