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SIP gör tydligt
Vem som gör Vad och När!
För alla som har behov!
När någon behöver hjälp från flera olika verksamheter inom kommun och landsting,
t ex socialtjänst innefattande LSS-verksamhet, vuxenpsykiatri, primärvård och
beroendemottagning behöver insatserna ofta samordnas.
Samordnad individuell plan är ett samordningsverktyg som tydliggör VEM som gör
VAD och NÄR. Planen kan upprättas för personer i ALLA åldrar oavsett om personen
har större eller mindre behov av samordning.

Ha koll på!
Ha koll på innehållet i den länsöverenskommelse som upprättats för din kommun/
ditt landsting om hur samverkan kring vuxna med psykisk funktionsnedsättning
ska fungera. Där ska framgå gemensamma mål för landstingens och
kommunernas verksamheter, rutiner för samarbete kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och hur:

• samordnade individuella planer ska upprättas
• ansvarsfördelningen på områden där gemensamma insatser krävs samt
• former för hur tvister mellan parterna ska lösas
Läs mer om en sådan överenskommelse i ”Överenskommelser om
samarbete”, Socialstyrelsens Meddelandeblad 1/2010.
Det är viktigt att ha koll på andra lokala
överenskommelser, riktlinjer och
rutiner som finns på din arbetsplats
och som har betydelse i arbetet.
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Kom igång med SIP!
Vid behov - Ta initiativ!
Var och en som i sin yrkesutövning inom såväl socialtjänsten som inom
och hälso- och sjukvård upptäcker att det finns ett behov av samordning
av insatser för att en person ska få sina behov tillgodosedda, ska initiera en
samordnad individuell plan.

Inhämta samtycke!
Samtycke till att upprätta en SIP måste inhämtas från brukaren/patienten.

Kallelse!
Kontakta de aktörer som brukaren/patienten utser får samverka.

Möts!
Planen skrivs vid ett möte. Av planen ska framgå:
• Vilka insatser som behövs
• Vilka insatser som respektive huvudman ska svara för
•V
 ilka åtgärder som vidtas av någon annan är kommunen och landstinget
•V
 em av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.
Låt brukaren/patienten och de som deltagit få en kopia av planen.

Följ upp!
Följ upp planen så att ni ser hur det går med de insatser och
åtgärder som ska göras.

Avsluta!
Avsluta planen när samordningen inte längre behövs.
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