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Bilaga 1 till beslut om statsbidrag för 2023 

och 2024 för pilotprojekt integrerad vård – 

För regioner som inte tidigare deltagit i 

utvecklingsarbetet1 

I denna bilaga anges förväntade resultaten för pilotverksamheter i projektet som 

inte tidigare fått statsbidrag för arbete med integrerad vård. Socialstyrelsens be-

dömning av hur statsbidraget har använts, i samband med regionernas återrap-

portering, kommer att utgå ifrån dessa förväntade resultat.  

Samverkan i det nationella utvecklingsarbetet 

Utöver den lokala och regionala samverkan som sker i pilotverksamheterna, för-

väntas sökande regioner delta aktivt i det nationella utvecklingsarbetet. Under 

den aktuella utlysningsperioden 2023–2024, kommer arbetet påbörjas med att in-

hämta data till grund för Socialstyrelsens slutrapport av utvecklingsarbetet.  

De regioner som deltar i utvecklingsarbetet förväntas då bistå Socialstyrelsen i 

bedömningar och analyser av t.ex.: 

• Målgruppens behov, samt förhållnings- och arbetssätt som är ändamålsenliga 

och lämpliga i integrerad vård 

• Resultat av integrerad vård för de placerade barnen 

• Hur samverkan i form av integrerad vård kan ske i ordinarie strukturer 

• Vilka resurser och kompetenser som kommer att behövas för att den integre-

rade vården ska kunna bedrivas i ordinarie strukturer 

Villkor för statsbidraget 

För att beviljas medel för perioden 2023–2024 måste regionen senast 220901 

uppfylla följande villkor: 

• Regionen ska ha stämt av sin ansökan med SiS  

• Utformningen av den planerade pilotverksamheten ska ha skett i samverkan 

med SiS  

• Regionen ska ha en plan för hur tillräckligt med personal med relevant kom-

petens ska finnas tillgänglig för arbetet i pilotverksamheten den 1 januari 2023 
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Förväntade resultat 

Inom den lokala pilotverksamheten 

 

2023 2024 

Samverkan inom integrerad vård 

Regionen har i samverkan med SiS utformat 

och tillämpat lokala och regionala former 

och strukturer för samverkan inom integre-

rad vård mellan regionen och det/de sär-

skilda ungdomshem som ingår i pilotverk-

samheten  

 

Samverkan inom integrerad vård 

Regionen har i samverkan med SiS tillämpat 

lokala och regionala former för samverkan 

inom integrerad vård mellan regionen och 

det/de särskilda ungdomshem som ingår i pi-

lotverksamheten 

Tvärprofessionella team  

Regionen har i samverkan med SiS 

-bedömt lämplig kompetens för den personal 

som ska ingå i det integrerade teamet på 

ungdomshemmet 

- löpande identifierat eventuella behov av 

förändring av kompetens och specialisering i 

det integrerade teamet, utifrån kunskap om 

målgruppens behov 

 

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 placerade 

barn och unga, i första hand för de barn och 

unga som har de största behoven.  

 

Regionen har samverkat internt för att resur-

ser ska vara tillgängliga inom exempelvis 

somatisk vård, habilitering eller missbruks- 

och beroendevård för barn och unga vid SiS 

lokala ungdomshem, i första hand för de 

barn och unga som har de största behoven av 

integrerad vård och ytterligare hälso- och 

sjukvård. 

 

Tvärprofessionella team  

Regionen har i samverkan med SiS identifie-

rat och tillgodosett eventuella behov av för-

ändring av kompetens och specialisering i 

det integrerade teamet, utifrån kunskap om 

målgruppens behov.  

 

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 placerade 

barn och unga, i första hand för de barn och 

unga som har de största behoven. 

 

Regionen har samverkat internt för att resur-

ser ska vara tillgängliga inom exempelvis 

somatisk vård, habilitering eller missbruks- 

och beroendevård för barn och unga vid SiS 

lokala ungdomshem, i första hand för de 

barn och unga som har de största behoven av 

integrerad vård och ytterligare hälso- och 

sjukvård. 
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Utformning av innehåll i integrerad 

vård 

Regionen har i samverkan med SiS   

- använt de rutiner och processer för integre-

rad vård som tagits fram inom pilotprojektet 

2021 och 2022 

-tagit fram en beskrivning av förhållnings- 

och arbetssätt som är ändamålsenliga och 

lämpliga för att bedriva integrerad vård 

-löpande identifierat eventuella behov av 

förändringar i rutiner, processer och arbets-

sätt inom den integrerade vården, samt bi-

dragit till förändring och utveckling av 

dessa. 

 

Innehåll i integrerad vård 

Regionen har i samverkan med SiS  

- använt de rutiner och processer för integre-

rad vård som tagits fram inom pilotprojektet  

-tillämpat de förhållnings- och arbetssätt 

som togs fram 2023 

-löpande identifierat eventuella behov av 

förändringar i rutiner, processer och arbets-

sätt inom den integrerade vården, samt bi-

dragit till förändring och utveckling av 

dessa. 

Förhållnings- och arbetssätt för en-

skilda barn med behov av integrerad 

vård 

Genom teamen har förhållnings- och arbets-

sätten tillämpats inom följande områden, 

främst för de barn och unga som har störst be-

hov av integrerad vård: 

- Inklusion 

- Utredning och bedömning 

- Påbörjande av behandling och annat stöd 

- Samordning och planering av vård- och om-

sorgskedjan under placering samt inför avslu-

tad vistelse vid SiS särskilda ungdomshem 

(exempelvis i anslutning till en samordnad in-

dividuell plan, SIP). 

 

Förhållnings- och arbetssätt för en-

skilda barn med behov av integrerad 

vård 

Genom teamen har förhållnings- och arbets-

sätten tillämpats inom följande områden, 

främst för de barn och unga som har störst be-

hov av integrerad vård: 

- Inklusion 

- Utredning och bedömning 

- Påbörjande av behandling och annat stöd 

- Samordning och planering av vård- och om-

sorgskedjan under placering samt inför avslu-

tad vistelse vid SiS särskilda ungdomshem 

(exempelvis i anslutning till en samordnad in-

dividuell plan, SIP). 

Riskanalys 

Regionen har i samverkan med SiS genomfört 

en riskanalys av den lokala pilotverksam-

heten inom integrerad vård. 

Riskanalys 

Regionen har i samverkan med SiS genomfört 

en riskanalys av den lokala pilotverksam-

heten inom integrerad vård. 

 

Andra insatser 

Genom samverkan mellan regionen och SiS 

har behovet av andra aktiviteter som kan öka 

förutsättningarna för en integrerad vård på-

börjats eller genomförts. Det kan gälla till ex-

empel utbildning av personal. 

 

Andra insatser 

Genom samverkan mellan regionen och SiS 

har behovet av andra aktiviteter som kan öka 

förutsättningarna för en integrerad vård på-

börjats eller genomförts. Det kan gälla till 

exempel utbildning av personal. 
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Systematisk uppföljning 

Regionen har i samverkan med SiS  

- använt formerna för systematisk uppfölj-

ning 

- identifierat eventuella behov av förändring 

och fortsatt utveckling. 

 

 Systematisk uppföljning 

Regionen har i samverkan med SiS  

- använt formerna för systematisk uppfölj-

ning 

- identifierat eventuella behov av förändring 

och fortsatt utveckling. 

Deltagande i samordningen av det nationella utvecklingsarbetet  

 

2023 2024 

Regionen har deltagit i de aktiviteter som 

Socialstyrelsen svarat för inom ramen för 

myndighetens uppdrag att samordna ut-

vecklingsarbetet, inklusive dialog om vår-

dens innehåll och utvärdering av arbetet. 

Regionen har deltagit i de aktiviteter som 

Socialstyrelsen svarat för inom ramen för 

myndighetens uppdrag att samordna ut-

vecklingsarbetet, inklusive dialog om vår-

dens innehåll, utvärdering av arbetet och 

förutsättningarna för integrerad vård inom 

ordinarie strukturer. 

 

Innehåll i integrerad vård 

Regionen har i samverkan med SiS löpande 

identifierat och kommunicerat eventuella be-

hov av förändringar i gemensamma rutiner, 

processer och arbetssätt inom den integre-

rade vården, samt bidragit till förändring och 

utveckling av dessa. 

Innehåll i integrerad vård 

Regionen har i samverkan med SiS och Soci-

alstyrelsen 

- bidragit till att ta fram en beskrivning av 

målgruppens behov samt förhållnings- och 

arbetssätt som är ändamålsenliga och lämp-

liga för att möta behov av integrerad vård i 

ordinarie strukturer. 

- bidragit i arbetet med bedömningen av om 

den integrerade vården har inneburit en för-

bättrad och effektiv vård för målgruppen. 

 

Riskanalys 

Regionen har i samverkan med SiS bidragit 

till att ta fram en nationell riskanalys av pilot-

projektet integrerad vård. 

Riskanalys 

Regionen har i samverkan med SiS och Soci-

alstyrelsen bidragit till att ta fram en nationell 

riskanalys av pilotprojektet integrerad vård. 

 

 


