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Förklara vad en SIP är!
Ett av de tre råd som Calle Svensson i Dalarna vill ge
till de som har ansvar för att göra en SIP är att förklara
vad det är.
- D
 et är så många olika förkortningar och då är det
jätteviktigt att för den det berör förklara ordentligt
vad det är. Jag har ju själv ingen erfarenhet av SIP för
min egen situation men den hade varit bra då jag för
6-7 år sedan hade många olika kontakter.
Calle Svensson som arbetar på Sensus i Dalarna
och ambassadör för Hjärnkoll har framförallt stött
på SIP politiskt. Calle har även deltagit utifrån
brukarmedverkan och gått en utbildning om SIP. När
Calle tittar tillbaka några år så fick han vara den som
ställde krav på läkare, psykolog, arbetsförmedling,
Försäkringskassan med flera på att de skulle träffas och
samordna sig. Han menar att det hade varit jättebra
om det då funnits en form för hur man skulle samverka
och att planeringen skrivits ner. Då var det svårt att få
informationen att spridas.

och vill delta är Försäkringskassan. Han menar att
Försäkringskassan de senast åren verkligen utvecklats
till det bättre. Synen på den som behöver insatser har
blivit mycket mänskligare, menar Calle.
Tre råd som Calle Svensson vill ge till de som gör en SIP
är:
1. Förklara ingående vad en SIP är
2. B
 ra om samma person kan vara den som skriver, är
sekreterare
3. O
 m någon representant slutar på sin tjänst att hen
verkligen informerat om vad som beslutats så att
man inte behöver börja om från början
Susanne Rolfner Suvanto,
Mobiliseringsansvarig, Hjärnkoll

- J
 ag vill inte springa runt mellan alla olika stödinsatser
och förmedla information dem emellan, säger Calle.
Idag ser Calle Svensson en snabb utveckling till det
bättre. Det finns samlad information som dokumenteras
och han tycker att en aktör som verkligen är aktiv
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