
Livet kan bli lite enklare  
om alla hjälps åt

Om du har stöd från både socialtjänsten och sjukvården kan det bli många
saker och personer att hålla reda på.

Då kan det vara bra om alla träffas och pratar om vad du behöver.
Det kallas för en Samordnad Individuell Plan – som förkortas SIP. 

Ditt samtycke är viktigt 
Din kontaktperson från sjukvården eller socialtjänsten hjälper dig att före-
bereda dig. Tillsammans funderar ni på vad som är dina mål och vilka som 
bör inbjudas till mötet. På mötet kommer ni överens om vilka insatser du 
kan behöva och få del av. 

Vill du veta mer och få hjälp att ordna ett möte? 
Prata med den du har kontakt med i socialtjänsten eller sjukvården och  
be om en SIP.

Läs mer på: www.i-nod.se/sip

- en del av Region Västerbotten
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