
 
 

                                                                                                                                                                                   

 
Samordnade insatser underlättar vardagen 
Barn och vuxna med behov av habilitering och rehabilitering behöver inte sällan insatser både 

från hälso- och sjukvård och från socialtjänst. Många insatser kan bli aktuella och många oli-

ka yrkesutövare involverade. Ibland behövs det en samordning av insatserna så att dessa ska 

kunna ges i rätt ordning, för brukarens bästa och för att undvika onödigt dubbelarbete.  

Det är myndigheternas och personalens ansvar – inte brukarens eller anhörigas – att hitta en 

arbetsmodell där olika insatser harmonierar med varandra. Verksamheterna måste ta ett 

gemensamt ansvar för de gränsöverskridande frågorna, annars fungerar inte samordningen.  

  

Föreskrifter om samordning 

Socialstyrelsen har publicerat föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser 

för habilitering och rehabilitering (SOSFS 2008:20).  De rör i första hand brukare med 

stora och långvariga behov av insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Ett 

centralt krav är att kommuner och landsting gemensamt ska utforma rutiner för samord-

ning av re/habiliteringsinsatser för enskilda brukare. De brukare som bedöms ha behov 

av samverkan ska erbjudas kontakt med en eller flera personer i personalen (samord-

ningsansvariga) som får ett ansvar för brukarens samordningsplan.  

 

När behövs samordnad planering? 

Utgångspunkten för all habilitering och rehabilitering är individen/brukarens behov. Detsam-

ma gäller samordningen. Behovet av samverkan måste bedömas för varje enskild brukare. 

Tecken på att en samordningsansvarig behövs kan vara att 

 en social insats förutsätter att en medicinsk insats har satts in eller vice versa 

 journalanteckningar och biståndsansökningar visar att det behövs samordnade insatser 

från flera aktörer 

 brukare och anhöriga själva önskar stöd av personal med samordningsansvar. 

 

Det är särskilt viktigt att samverkan fungerar när människor byter fas i livet eller när stora 

förändringar sker.  

 

Samverkan är ett gemensamt ansvar  

Det är både kommunens och landstingets/regionens ansvar att uppmärksamma barn och vux-

na som behöver få sina insatser samordnade. Den verksamhet som först ser att det finns ett 

samverkansbehov ska agera, men ansvaret för samordningen läggs där det passar bäst i varje 

enskilt fall. Samordningsansvariga, brukaren och berörda yrkesföreträdare kommer överens 

om vad som behöver göras, när och av vem. Planeringen sammanfattas i en samordningsplan 

enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Om brukaren redan har en individuell plan enligt till ex-

empel LSS kan den kompletteras så att den uppfyller kraven i föreskrifterna. 



 
 

Samordningsansvarigas uppgifter  

De personer som utses till samordningsansvariga ska vara anställda av kommunen eller Västra 

Götalandsregionen och utses i samråd med brukaren. Samordningsansvaret är tänkt som en 

uppgift för yrkesgrupper som redan har en naturlig roll i brukarens re/habilitering. Huvud-

uppgiften är att ta initiativ till att samordningsplaner upprättas, följs upp och revideras vid 

behov. Men varje enskild yrkesutövare har ansvaret för innehåll i och resultatet av sin insats, 

hur den utförs och att resultatet blir det som man har kommit överens om med brukaren.  

 
Vill du veta mer?  

Är du brukare och vill veta mer om möjligheterna med samverkan i re/habilitering vänder du 

dig till personal som du har kontakt med inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. 

Är du personal och vill veta mer om möjligheterna med samverkan i re/habilitering vänder du 

dig till din närmaste chef. 

 

På Sveriges Kommuner och Landstings och Socialstyrelsens webbplatser hittar du bland an-

nat Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:20 och Socialstyrelsens skrift ”Samverkan i 

re/habilitering – en vägledning”. 


