minuter
minuter

Denna folder,
SIP på 10 minuter,
finns även som en
PowerPoint-presentation.
Finns att hämta på
www.vastkom.se/sip
www.vgregion.se/svpl/sip

Samordnad Individuell Plan
- Hur enkelt kan det bli?

Allt arbetsmaterial
finns på
vastkom.se/sip
eller vgregion.
se/svpl/sip

Samordnad individuell plan enligt lag sedan 2010

§

Sedan 2010 står det i socialtjänstlagen, SoL, och hälsooch sjukvårdslagen, HSL, att för personer som behöver
insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård ska
en individuell plan upprättas.

SIP ska innehålla:

1

Insatser
den enskilde
behöver.
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Riktlinje för samordnad individuell
Samordnad individuell plan

SIP – Hur?

Samtycke

plan, SIP

enligt lag sedan 2010

SoL, och hälso- och sjukvårdslagen,
Sedan 2010 står det i socialtjänstlagen,
och hälso- och
insatser från både socialtjänst
HSL, att för personer som behöver
upprättas.
sjukvård ska en individuell plan

1

Planen ska innehålla:
1. Insatser den enskilde behöver.
2. Huvudmännens ansvar.
och landstinget.
av någon annan än kommunen
3. Vilka åtgärder som vidtas
för planen.
har det övergripande ansvaret
4. Vem av huvudmännen som

3

Huvudmännens
ansvar.

Vilka åtgärder som
vidtas av någon
annan än kommunen
och landstinget.

4

Vem av huvudmännen som har
det övergripande
ansvaret för planen.

Ja

SIP?

Inledning

utförare ställer höga
och omsorg och mångfalden av
Dagens specialisering inom vård
det vara
samordning. För den enskilde kan
krav på professionerna kring effektiv
gör att enskilda
gör eller planerar att göra. En SIP
otydligt vad olika verksamheter
från socialtjänst
delaktiga i planeringen av insatser
personer och deras närstående blir
ansvarar för
gör det tydligt vad olika verksamheter
och hälso- och sjukvård. Planen
samtycke till att
Den enskilde måste alltid ge sitt
och vilka kontaktpersoner som finns.
en SIP tas fram.

beslutade vid sitt
i Västra Götaland, LiSA-gruppen,
Ledningsgruppen för samverkan
och
länets verksamheter inom kommun
möte den 5 februari 2015 att rekommendera
ska arbeta
när socialtjänst och hälso- och sjukvård
region att använda denna riktlinje
med samordnade individuella planer.
kan termerna ”individuell plan enligt
Enligt Socialstyrelsens termbank
individuell plan”
sjukvårdslagen” och ”samordnad
socialtjänstlagen och hälso- och
i Västra
som är gemensam för kommunerna
användas synonymt. I denna riktlinje
plan
används termen samordnad individuell
Götaland och Västra Götalandsregionen

Ser ett behov av SIP.
Få samtycke från den enskilde.

(SIP).

Syfte: SIP är den enskildes

plan

är hens
är central i allt arbete med SIP. Det
Den enskildes delaktighet och inflytande
utgångspunkten för planeringen.
behov och önskemål som utgör

sida 1 av 5

Riktlinjen
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Bilaga 1

Samtycke till informationsutbyte

för SIP

får
mig, samtycker jag till att dessa
bästa sätt ska kunna samverka kring
För att berörda verksamheter på
samordning av insatser som nu startar.
sekretess. Samtycket gäller för den
utbyta information utan hinder av
av min SIP, (samordnad individuell
per telefon och vid upprättandet
Det kan exempelvis handla om kontakter
verksamheterna på bästa sätt
som är viktig för att de samverkande
plan). Samtycket gäller bara information
när som helst återkalla samtycket.
ska kunna hjälpa mig och jag kan

Varför SIP?

Verksamheten…
… samordnar när insatser
Den enskilde…
från andra huvudmän är
… blir delaktig och får inflytande
nödvändiga för att man själv som
… får en sammanhållen vård och omsorg huvudman ska kunna ta sitt ansvar.
… får översikt över vem som gör vad
… använder SIP vid samarbete med annan
… får en ansvarig samordnare
huvudman utifrån den enskildes behov, alla
vet vem som gör vad.
… känner sig tryggare

Samtycket återkallas/upphör/omprövas

Datum för upprättande

Datum

Datum
Samtycket gäller följande verksamheter

Den enskilde

Personnummer

Namn

Telefonnummer

Adress

Planering och
kallelse till
SIP-möte.

Namnteckning

Vårdnadshavare, förvaltare
Datum

eller annan företrädare för den
Datum

enskilde

Namn och underskrift

Namn och underskrift

Samtycke inhämtat av

Kontaktuppgifter

Funktion/verksamhet

Namn

Samtycket ska förvaras som en sekretesshandling.
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Samtyckesblankett
Bilaga 2

Kallelse/inbjudan till planeringsmöte

för SIP

och
av samordnade insatser av vård
görs när den enskilde har behov
SIP gör
En samordnad individuell plan (SIP)
över de insatser som planeras. En
enskilde får ett större inflytande
omsorg. En SIP syftar till att den
som finns.
ansvarar för och vilka kontaktpersoner
det tydligt vad olika verksamheter
SIP-möte för

Personnummer

Namn

Plats för mötet

Datum och tid för mötet
Övrigt

Syfte och frågor
Ta fram en ny SIP

Följa upp en tidigare SIP

Syfte – Varför behöver vi träffas?

SIP för vem?
Alla som har behov av samordnade insatser
Primärvård

Socialtjänst

Hemsjukvård
Sjukhus

Anhörig

Skola

Primärvå

rd

Socialtjänst

om?

Sammankallande

Funktion/verksamhet

Namn

E-post

Telefon

3
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d
Specialistvår

Socialtjänst

BUP

Vilka frågor behöver vi prata

Rehab

Kallelse

n

edlinge
Arbetsförm

Bilaga 3

SIP - Samordnad individuell

plan

Ny SIP
Uppföljning

ett ställe. Vi
insatser och kontaktpersoner på
En plan som samlar dina behov,
hemma hos dig.
tillsammans. Du har kvar planen

Försäkringskassan

Saknas det plats i dokumentet, skriv

i separat dokument eller på löst

Planen tillhör

SIP-möte, SIP-planen skrivs
och mötet dokumenteras.

fyller i och följer upp planen

papper.

Personnummer

Namn

Adress

Telefon

Datum, idag skriver vi planen

Ort

Kallade och inbjudna
Namn

Funktion/relation/verksamhet

Kontaktuppgifter

Deltog

Socialtjänst
Syftet med mötet – Varför träffas

vi idag?
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Mall för SIP
1.
Personal inom
socialtjänst eller
hälso- och sjukvård
ser ett behov av SIP

2.

Bedöm om det finns
behov av samordnade
insatser.

Inhämta samtycke
från den enskilde

Den enskilde och
närstående kan
efterfråga en SIP.

Samtycke krävs för
att kalla till SIP-möte.

Identifiera vilka
som ska vara med
på SIP-mötet

Informera den
enskilde om SIP.

Dokumentera
om samtycke finns
eller inte.

Den enskilde ska vara
delaktig i planeringen.

Kalla till SIP-möte
och förbered dig

Om samtycke inte
finns avslutas
arbetsgången här.

Prata med den
enskilde om vilka
som ska närvara
på SIP-mötet.

Skicka en skriftlig
kallelse/inbjudan.

Genomför
SIP-mötet och
upprätta SIP

Ska SIP-mötet vara
hemma hos den
enskilde eller någon
annanstans?

Förbered dig och
den enskilde inför
SIP-mötet.

Huvudansvarig
samordnare för SIP
och den enskilde
skriver under SIP.
Den enskilde ska
ha originalet.

Uppföljning av SIP

Bestäm datum och
tid för mötet inom
3 veckor.

Ta med en SIPblankett! Eller fyll i
SIP direkt på datorn.

Boka uppföljning;
vilka ska närvara,
tid och plats?

Hur har det gått?
Avslut eller ny SIP?
Om ny SIP- samtycke?

Arbetsmaterialet finns på vastkom.se/sip
och vgregion.se/SVPL/SIP
 Samtyckesblankett
 Kallelse/inbjudan till SIP-möte
 Mall för SIP
 Riktlinje för SIP

SIP skapar trygghet för den enskilde och verksamheten
– alla vet vem som gör vad.

3.
4.
5.
6.

7.
Avslut

Arbetsgången
– SIP-trappan

4

Boka uppföljning.

