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1. Inledning

Projekteten Psynk och I-nod är båda knutna till Sveriges Kommuner och Landsting, 
SKL, och arbetar bland annat med att stödja den överenskommelse som SKL har 
med Socialdepartementet, ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk 
ohälsa”1

  
Detta material ”SIP – ett verktyg för samverkan – vuxna” har arbetats fram som 
ett led i projektens utvecklingsarbete, genom att tolka kapitel 6 ”Individuell plan” i 
regeringens proposition 2008/09:193 ”Vissa psykiatrifrågor m m”. 

I direkt anslutning till varje kapitel finns frågor som är tänkta att vara stöd 
för verksamheternas interna och gemensamma utvecklingsarbete.
 
Sedan tidigare finns ett material om samordnad individuell plan för barn och unga 
som heter ”Använd SIP – ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0–18 år” 
senaste upplagan.

Psynk-projektet arbetar åren 2011–2014 med att synkronisera samhällets 
insatser för barn och unga som har, eller riskerar att få, psykisk ohälsa.
 
I-nod är ett projekt som under åren 2013–2014 utvecklar stöd till integrerade 
arbetsformer i öppenvård, genom förbättringsarbete för personer med 
omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. 

Förklaring av några begrepp

Termerna ”individuell plan enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen” 
samt ”samordnad individuell plan” kan användas synonymt enligt Socialstyrelsens 
termbank. I detta material används genomgående termen samordnad individuell 
plan eller förkortningen SIP. 

På de flesta ställen används begreppet ”den vuxne” för att benämna personen det 
gäller i SIP-sammanhanget. På vissa ställen föredrar vi att använda ”brukare”, 
eftersom det är ett etablerat begrepp i sammanhang som berör kontakter 
mellan vård- och stödgivare, men även ”den enskilde” används då det förekommer 
i lagtext.
 
En relativt ny bestämmelse i sjukvården är fast vårdkontakt. Vi berör inte här hur 
en fast vårdkontakt eventuellt kan påverka en SIP-process.
 

2. Fördelar med samordnad individuell plan, SIP

Dagens ökade specialisering inom vård- och omsorgssektorn samt mångfalden 
av utförare, ställer höga krav på professionerna när det gäller både planering 
och effektiv samverkan. Denna samverkan behöver ske såväl inom respektive 
huvudman som huvudmännen emellan, allt för att förhindra att individen och 
dennes närstående ”faller mellan stolarna”. En fungerande samverkan förenklar 
för den enskilde så att inte han/hon själv behöver lägga tid och energi på att 
samordna insatser som ges av huvudmännen.
 
Ur en enskilds perspektiv är insatser från kommun och landsting, med 
ungefärligen samma målsättningar, oftast mest effektiva om dessa samordnas. 
Normen borde alltså vara samordning.
 
Lagen om den samordnade individuella planen gäller alla enskilda och syftar till 
att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen, så att individens samlade behov 
av hälso- och sjukvård samt socialtjänst tillgodoses. Företrädare från kommun och 
landsting ska göra en bedömning om en plan behövs för att den enskilde ska få 
sina behov tillgodosedda. Planen kan dock inte göras utan att den vuxne ger sitt 
samtycke till samarbetet.2

  
Syfte med planen är att:

• Tidigt erbjuda samordnade insatser.
 
•  Identifiera den enskildes behov.

•  Samordna insatser mellan verksamheter.

• Gemensamt utvärdera de samordnade insatsernas effekt
 och lättare kunna hjälpa den enskilde med rätt insats över tid. 

• Säkerställa att den enskildes behov av stöd blir tillgodosett.

 Fråga 

– Hur kan ni motivera enheterna i er verksamhet att samverka 
 internt och att samverka med andra verksamheter genom 
 samordnad individuell plan – SIP?

Sedan 1 januari 2010 finns i socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) 
samt i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL) en likalydande 
bestämmel se om att kommun och landsting ska upprätta en samordnad 
individuell plan. Denna bestämmelse gäller även privata utförare som kommun 
och landsting har avtal med. 

4 5
1(S2012/3905/FS, S2012/8769/FS och S2013/8791/FS) 2Se likalydande bestämmelser i 2 kap. 7 § SoL och 3 f § HSL
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Paragrafen3 säger:
 
”När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och 
sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. 
Planen ska upprättas om kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att 
den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den 
upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. 

Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska 
ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte 
motsätter sig det.
 
Av planen ska det framgå:
1. vilka insatser som behövs.
2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för.
3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget.
4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.”

Den samordnade individuella planen skiljer sig från andra planer i det att den 
gäller alla enskilda och syftar till att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen, 
så att alla individers samlade behov av hälso- och sjukvård samt socialtjänst 
tillgodoses.4

   
En samordnad individuell plan kan upprättas för personer i alla åldersgrupper och 
oberoende av om den enskilde har ett större eller mindre behov av samordning.
 
Den enskilde och dennes närstående har möjlighet att ta initiativ till att en 
samordnad individuell plan upprättas, men det är personalen inom 
socialtjänst eller hälso- och sjukvård som avgör om en plan behövs.

 Frågor

– Vilka tror ni bland era grupper av patienter eller brukare skulle får  
 mest nytta av en SIP?
– För vilka målgrupper upprättar ni SIP idag?
– Får alla individer som ni bedömer har behov av en SIP också  
 ett erbjudande om en sådan? 
– Hur känd är denna lagstiftning i er organisation?   
– Hur känd är möjligheten till en SIP bland era brukare?
– Behöver ni göra något i er organisation för att öka kännedomen  
 om lagen?

3. Brukarens roll
 
Nya drivkrafter i samhällsutvecklingen är av sådan karaktär att de i grunden 
förändrar sättet att se på patienters och brukares ställning samt deras roll. 
Den tidigare rådande synen på patienter och brukare som ”mottagare” av 
välfärdstjänster behöver överges – till förmån för en syn där de är medskapare 
i hälso- och sjukvård och socialtjänst.5

 
Den hjälpsökande måste betraktas som en individ med styrkor, talanger, 
intressen och begränsningar som alla andra, och inte som ett ”fall” med vissa 
sjukdomssymptom. Individen ska ha rätt att vara fullt delaktig i alla beslut 
angående den egna vården, stödet och behandlingen. Detta bör gälla hela 
vårdkedjan från planering till utförande av insatserna och utvärdering.6

 
Strävan efter delaktighet och medskapande syftar bland annat till en 
demokratisering av välfärdstjänsterna.

Lagar, föreskrifter, konventioner och riktlinjer fastställer att brukare har rätt till 
inflytande och medbestämmande. Verksamhetsföreträdare har därför en 
skyldighet att erbjuda detta. Dessutom behöver brukarnas erfarenheter, kunskap 
och värderingar tas till vara för att utveckla verksamheterna, på flera nivåer.
  
I hälso- och sjukvårdslagen sägs att god vård ska bygga på respekt för patientens 
självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patienten och 
hälso- och sjukvårdspersonalen samt tillgodose patientens behov av kontinuitet 
och säkerhet i vården. Olika insatser för patienten ska samordnas på ett 
ändamålsenligt sätt.7 
 
I socialtjänstlagen sägs att verksamheten ska bygga på respekt för människors 
självbestämmande och integritet.8 Insatser inom socialtjänsten ska vara av god 
kvalitet.9  Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras 
tillsammans med individen samt, vid behov, i samverkan med andra 
samhällsorgan, organisationer och föreningar.10 

 Frågor 

– Hur kan ni, i er verksamhet, arbeta med att stärka brukares och  
 patienters delaktighet och inflytande i arbetet med SIP?
– Hur samlar ni in brukares och patienters erfarenheter av 
 inflytandet?

6 7

3Se 2 kap. 7 § SoL och 3 f§ HSL
4Prop. 2008/2009:193 ”Vissa psykiatrifrågor m m.” s.19

5Patient och brukarmedverkan SKL Positionspapper 2011 s 4
6Så vill vi ha det” Nationell psykiatrisamordning 2006:6
7Jmf 2 a § HSL

8Jmf 1 § SoL
9 Jmf 7 a § SoL
10Se 9 § SoL
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4. När behövs SIP?

När den vuxen har behov av insatser från såväl socialtjänsten som hälso- och 
sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en samordnad 
individuell plan. Planen ska upprättas om kommunen eller landstinget bedömer 
att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. Detta innebär 
dock ingen rätt för en huvudman att besluta om insatser som någon annan ska 
tillhandahålla.11 
 
Fem, vanliga situationer när en SIP är aktuell:

Samordning efterfrågas:

 Det är inte bara den vuxne som kan efterfråga en plan, utan även dennes 
närstående. I propositionen står att det endast bör vara i undantagsfall som 
någon nekas en samordnad individuell plan.12

  
Tänk på att en vuxen kan ha många kontakter med olika vårdgivare och inte själv 
kan förväntas veta vilka olika planer som skulle underlätta för honom/henne. 
Informera om möjligheten med samordnad individuell plan!

Det behövs kompetens från fler verksamheter:

 En verksamhet kan upptäcka behov av insatser hos den vuxne som de själva inte 
har kompetens att ge. För att den vuxne ska få rätt insats, från rätt verksamhet och i 
rätt följd, kan det behövas ett samordningsmöte med andra yrkeskompetenser och 
verksamheter. 

Det kan också handla om att insatser från andra är nödvändiga för att den 
huvudman som bedömer att det finns ett planeringsbehov ska kunna fullgöra sitt 
ansvar.13 Det kan exempelvis vara fråga om hjälpmedel, funktionsspecifik träning, 
somatiska insatser, rökavvänjning eller tandvård.
 
Ansvarsfördelning behöver tydliggöras:
 
Det kan ibland vara otydligt för både den vuxne och verksamhetsföreträdarna vad 
olika verksamheter gör eller planerar att göra. Den vuxne kanske hänvisas från 
verksamhet till verksamhet.
 
Svårt att få kontakt: 

Ibland har den vuxne svårt att få kontakt med de professionella i den verksamhet 
där han/hon har en pågående insats. 

Samordning krävs:

Ibland behöver vissa insatser ges samtidigt eller i särskild ordningsföljd för att få effekt. 

8 9

11Prop 2008/09:193 s. 22
12Prop 2008/09:193 s. 25
13Prop 2008/09:193 s. 21
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5. Delaktighet och samtycke 

Den enskildes delaktighet är central i allt arbete med samordnad individuell plan. 
Det är dennes behov och önskemål som är utgångspunkten för planeringen.

För att mottagaren ska kunna medverka krävs kunskap och tid för en dialog både 
under förberedelserna och under att planen beslutas.

Medverkan av närstående

I propositionen till lagstiftningen lyfter man fram att närstående ska ges möjlighet 
att delta i arbetet med planen – om det är lämpligt och den enskilde inte 
motsätter sig det. Detta innebär att släktingar och andra som står den enskilde nära 
kan involveras. Planeringen ska utgå från den enskildes hela livssituation och där 
har närstående en viktig roll.14 

Personliga ombud arbetar för den enskilde och finns i de flesta av landets 
kommuner. Gode män kan ha en liknande, stödjande roll för brukaren. Båda dessa 
kan ha en betydelsefull roll i arbetet med den samordnade individuella planen.15  
Dessutom har vissa brukarorganisationer utbildat personer till kamratstödjare som 
kan hjälpa brukaren i kontakter med myndigheter av olika slag – och i ett 
SIP-arbete.
 
Planeringen ska ske tillsammans

När det är möjligt ska planen upprättas tillsammans med den enskilde. Genom 
uttrycket ”tillsammans med” understryks att bestämmelsen inte är tänkt att 
innebära att personens samtycke inhämtas i efterhand. Den vuxne ska ges 
möjlighet att delta aktivt i arbetet, där dennes behov och önskemål ska vara 
utgångspunkten för planeringen. Detta ska ske när det är möjligt. Syftet med den 
begränsningen är att understryka att planeringsansvaret bör finnas kvar också när 
en person har samtyckt till att en plan upprättas, men på grund av exempelvis 
sjukdom, demens, missbruk eller inte förmår att delta.16

  
För personer med funktionsnedsättningar måste såväl informationen 
som processen anpassas till individen. Detta gäller för alla typer av 
funktionsnedsättningar. För funktionsnedsättningar på syn- och hörselområdet 
känns det självklart, men det är lika viktigt för de som exempelvis har 
nedsättningar när de gäller förmåga att inhämta information, 
rörelseinskränkningar, koncentrationssvårigheter eller funktionsnedsättningar 
av annat slag. Informationen ska även finnas på flera språk.

14Prop 2008/09:193 s. 24-25
15Prop 2008/09:193 s 26
16Prop 2008/09:193 s 24
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Samtycke krävs

Den vuxne själv ska samtycka till att en samordnad individuell plan upprättas 
och ska påverka vilka aktörer som får delta i arbetet med planen. En samordnad 
individuell plan kan inte upprättas mot den enskildes vilja. I praktiken handlar den 
vuxnes samtycke om vilka myndigheter som får samarbeta om vad i frågor som rör 
den enskilde.
 
Ett samtycka kan både lämnas och återtas muntligt och skriftligt. Lagen föreskriver 
inte på vilket sätt det ska ske. När samtycke mottagits antecknas detta i den vuxnes 
journal. Om samtycket getts skriftligt hanteras handlingen enligt lokal rutin.

Om det senare uppkommer en situation som visar att förtroendet minskat eller 
kan ha påverkats bör man gärna fråga igen om samtycket kvarstår och även notera 
detta i journalen.

Ett samtycke till informationsöverlämnande kan begränsas av brukaren genom att 
vissa typer av uppgifter undantas. Begränsningen kan även gälla vissa enskilda 
personer såväl i den egna som i en annan verksamhet. Detta är särskilt viktigt att 
tänka på då närstående eller personer från andra aktörer deltar i SIP-arbetet. 

Samtycket ska ha en bortre gräns i tid och även avgränsas så att den gäller 
företrädare för namngivna enheter.
 
Sekretessbestämmelserna gäller

Sekretessbestämmelserna medför som regel att den enskilde måste ge sitt 
medgivande till att uppgifter lämnas från den ena huvudmannen till den andra. 
Det är inte meningen att planeringsskyldigheten i detta fall ska utvidga 
möjligheten att utbyta information, utan planeringen ska ges utifrån 
gällande sekretessbestämmelser.17

  
När den enskilde, på grund av exempelvis psykisk sjukdom, inte kan, vill eller har 
möjlighet att lämna uttryckligt samtycke, trots att ett behov av samordning finns, 
fortsätter man med sin insats. Man bör undersöka om det finns sakliga skäl som 
förhindrar samtycket och i så fall pröva om man kan undanröja detta hinder. 

Ombud under SIP-process

En förvaltare kan helt företräda personen för samtycke och planering. 
Men detta är generellt sett inte den bästa lösningen, bland annat ur 
återhämtningsperspektiv. En god man kan också bistå personen i 
processen men kan, enligt lagen, inte lämna samtycke i brukarens ställe. 

10 11
17Prop. 2008/09:193 s. 25

 Frågor

– På vilka sätt kan den enskilde vara delaktig i arbetet med SIP i   
 er verksamhet?
– På vilket sätt kan närstående vara delaktiga i arbetet med planen?
– Hur inhämtar och dokumenterar ni samtycke? 
– Hur arbetar ni med att motivera brukare till att lämna samtycke,   
 om det saknas?
– Hur arbetar ni med och kommunicerar begränsat samtycke?

Delat beslutsfattande

Delat beslutsfattande18  är en metod som handlar om inställning, vilja och attityd 
hos såväl brukaren som personalen. Båda parter behöver tro på och vilja använda 
den enskildes egen kraft och erfarenheter. Metoden används för att ge personer 
med ohälsa makt över sig egen situation. 

Delat beslutsfattande är en möjlighet för brukaren, men också en viktig resurs 
för personal inom vård och omsorg – för att kunna fatta bättre beslut, med bättre 
underlag. 

Delat beslutsfattande kan användas inom olika organisationsformer och arbetssätt. 
Bilden på nästa sida visar vad brukaren respektive vård- och omsorgspersonalen 
behöver för att kunna göra gemensamma val.

18Se PsykosR projektet Bättre psykosvårds skrift ”Delat beslutsfattande Information  
    till brukare, närstående och vård-/omsorgspersonal om delat beslutsfattande     
    inom vård och stöd till personer med psykossjukdom”
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 Frågor 

– På vilket sätt kan delat beslutsfattande bidra till att utveckla  
 arbetet i er verksamhet?
– Finns det vinster att hämta för verksamheten genom att   
 arbeta med delat beslutsfattande?
– Kan delat beslutsfattande och arbetet med SIP stimulera varandra? 
– Vad har den enskilda brukaren att vinna på ett delat   
 beslutsfattande i ett kortare respektive längre perspektiv?
– Hur kan man utvärdera eller följa upp hur delaktig brukaren  
 blev i de beslut som fattades?
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Verksamheten måste inramas av en behandlingskultur med värderingar 
som respekterar och har tilltro till brukarens egen vilja och kraft.
 
Delat beslutsfattande bygger på att minst två personer möts – brukaren och vård-/
omsorgspersonalen. Parterna delar all information, samarbetar och för ett jämlikt 
samtal. De är två experter. 

Det måste finnas något att besluta om och det måste finnas alternativ att välja 
mellan. Det måste också finnas information om alternativen som man ska välja 
mellan. Till sist måste det fattas ett aktivt beslut som dokumenteras och sedan 
följs upp.

Ett gemensamt val

Mandat

Utbud av insatser

Arbetsmetoder 
och rutiner

Praktiska verktyg och
informationsmaterial 

eller sätta ihop sådana

Stöd för arbetssätt 
i verksamheten

Flexibelt tänkande 
och värderingar

Kunskap

Valmöjlighet

Stödjande 
verktyg för 
beslutsfattandet

Stöd från andra

Självförtroende
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6. Viktiga samverkansaktörer

I socialtjänstens samt hälso- och sjukvårdens skyldighet ingår att, tillsammans 
med den enskilde och dennes närstående, identifiera samverkansaktörer och 
deras insatser samt ge dem möjlighet att delta i arbetet med den samordnade 
individuella planen.
 
Av planen ska det framgå vilka insatser som vidtas, även om de utförs av någon 
annan än kommunen eller landstinget. Detta kan vara såväl statliga som 
icke-offentliga organ, exempelvis föreningar, sociala kooperativ, arbetsgivare, 
skolor och liknande.19

  
Exempel på viktiga samverkansaktörer

Vuxenstuderande 

När vuxna studerar och har behov av samordnade insatser från såväl socialtjänst 
som hälso- och sjukvård är den verksamhet där de studerar ofta en viktig aktör att 
involvera i arbetet med den samordnade individuella planen. Det kan handla 
om olika former av gymnasieutbildningar, folkhögskolor, yrkeshögskolor, 
högskolor med flera. Vissa av dessa utbildningsformer har särskild avsatt 
studenthälsa, medan andra inte har det.
 
Arbetsgivare 

När den vuxne har en arbetsgivare är dennes representant en viktig aktör i 
rehabiliteringsprocessen och därför viktig att involvera i arbetet med den 
samordnande individuella planen.
 
Försäkringskassan20

I vuxnas rehabiliteringsprocess är ofta Försäkringskassan involverad och är då 
en viktig aktör i arbetet med den samordnade individuella planen. Enligt denna 
lagstiftning är de inte skyldiga att upprätta eller delta i arbetet med samordnade 
individuella planer. Försäkringskassan har flera olika planer och har ofta ett 
sammanhållande ansvar vid återgång i arbete för personer med sjukpenning. 

Arbetsförmedlingen21 
 
I den vuxnas rehabiliteringsprocess kan Arbetsförmedlingen vara en viktig aktör, 
men är enligt denna lagstiftning inte skyldig att upprätta eller delta i arbetet med 
samordnade individuella planer. Arbetsförmedlingen har olika former av stöd vid 
anställningar.

Kriminalvården
 
Såväl Kriminalvården som frivården är viktiga aktörer i arbetet med samordnad 
individuell plan, om den vuxne har kontakt med dessa. Enligt denna lagstiftning 
är de inte skyldiga att upprätta eller delta i arbetet med samordnade individuella 
planer 

God man, förvaltare och personligt ombud

Dessa är personer som, på olika nivåer och med olika lagstöd, bistår och ibland 
företräder personer. Har den vuxne en god man är det naturligt att involvera 
denne i arbetet med samordnad individuell plan. En förvaltare ska alltid kallas.

Närstående

Som närstående räknas i detta sammanhang en släkting, partner, vän eller 
kompis som har en viktig roll i brukarens liv. De deltar på brukarens villkor 
och önskan, på ett sätt så att sekretessreglerna följs.22

  
Landstingets habiliteringsverksamhet

Personer som beviljats bistånd med stöd av Lagen om Stöd och Service, LSS, har 
rätt till olika insatser. Landstinget ska enligt denna lag ge råd och särskilt stöd till 
personer med funktionsnedsättningar. Har den vuxne habiliteringsinsatser från 
särskild enhet inom landstinget är det naturligt att involvera dem i arbetet med 
samordnad individuell plan

Primärvård och hemsjukvård

Har den vuxne kontakt med primärvård, eller behov av hälsokontroller och 
somatiska uppföljningar eller andra insatser på den nivån, så är det naturligt att 
involvera primärvården i arbetet med den samordnade individuella planen.

Privata vårdgivare och utförare

Som privat utförare av socialtjänst eller som privat vårdgivare omfattas man 
av reglerna i denna lag och kan därmed också ta initiativ till och delta i arbetet 
med samordnad individuell plan. Dessa representeras av assistansbolag, 
hemtjänstbolag, privata sjukvårdsenheter och liknande.

Andra enheter inom den egna verksamheten

Det har visat sig att vuxna personer med omfattande funktionsnedsättningar kan 
ha kontakt med en kommunal enhet och samtidigt vara okända i en annan enhet 
inom samma myndighet. I den vittförgrenade sjukvården är det bland annat lätt 
att förbise behov av samordning av somatiska och psykiatriska insatser. 

14 15
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7. Ledningens betydelse
 
All samverkan, såväl intern som extern, underlättas av att ledningen med hjälp 
av de interna kvalitets- och ledningssystemen, säkerställer att arbetet med 
samordnad individuell plan genomförs och utvecklas. I exempelvis 
överenskommelser, riktlinjer, rutiner och avtal bör det ges tydliga signaler 
till verksamheterna om hur samverkan ska genomföras.
 
I de länsövergripande överenskommelserna för personer med psykisk 
funktionsnedsättning ingår arbetet med de samordnade individuella planerna 
som en naturlig del.23 I många kommuner och landsting pågår ett kontinuerligt, 
strukturerat verksamhetsövergripande arbete kring samverkansfrågor. 

I de länsövergripande överenskommelserna för personer med missbruk och 
beroendeproblematik ingår också arbetet med de samordnade individuella 
planerna som en naturlig del.

7. Ledningens b
etydelse

 Frågor

– Hur inbjuds viktiga aktörer och anhöriga som inte har lagstiftad  
 skyldighet att delta, till att medverka i arbetet med SIP?
– Hur arrangeras möten så att alla personer som behövs för en  
 bra plan blir delaktiga utan att det blir för många, eller för få,  
 runt bordet?
– Är det privata vårdgivarna i hälso- och sjukvården samt 
 socialtjänsten med i arbetet?
– Hur kan ni motivera andra verksamheter (exempelvis 
 akutmottagning, primärvård, heldygnsvård och socialtjänst  
 med ekonomi/försörjning och biståndsbedömning), att samverka  
 i arbetet med SIP?
– Har ni SIP-samarbete med Försäkringskassan, 
 Arbetsförmedlingen, Företagshälsovården, Studenthälsan eller
 liknande?

6
. V

iktiga sam
verkansaktörer

 Frågor

– Finns en tydlig ansvarsfördelning mellan huvudmännen   
 kring vem som gör vad i de verksamheter som arbetar med  
 personer med psykiska funktionsnedsättningar eller   
 beroendeproblem? 
– Hur gör ni avtalen och de fastlagda gemensamma rutinerna  
 kända ute i verksamheterna? 
– Finns det behov av en gemensamt utsedd arbetsgrupp för  
 uppföljning och processtöd av de länsgemensamma avtalen?  
– Hur ser ni på lokala rutiner som utvecklas mellan kommun- och  
 landstingsenheter?
– Finns det rutiner för hur tvister och avvikelser hanteras i de  
 samverkansöverenskommelser mellan kommun och 
 landsting, som gäller där du arbetar?

16 17
23Se Överenskommelser om samarbete - Meddelandeblad 1/2010
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8. Uppföljning, utvärdering och utveckling
 
Statistik, resultat och utvärderingar är värdefull information till verksamheterna 
och dess ledning, för att få kunskap om hur de samordnade individuella planerna 
används och fungerar. Frågor behöver ställas och data behöver samlas in för att 
undersöka hur planen bidrar till utvecklingen mot uppsatta mål.
 
Verksamheterna bör ta ställning till vilken information och kunskap de behöver, 
var för sig och tillsammans med andra samverkansparter, för att sprida, följa och 
utveckla arbetet med samordnad individuell plan.
 
Arbetet behöver också följas upp på olika sätt och nedan följer några exempel på 
mått som kan vara intressanta: 

Antal och målgrupp?

Antal vuxna som fått en samordnad individuell plan upprättad ?

Antal vuxna med en samordnad individuell plan som följts upp? 

Antal vuxna där behov av samordning upphört?

Antal vuxna som uppskattas ha behov av en plan?

Hur arbetar vi med SIP?

Vilka verksamheter har tagit initiativ? 

Vilka verksamheter har gjort insatser i arbetet?
 
Vilka verksamheter har varit huvudansvariga?

Hur sker uppföljningen av SIP-processen på organisationsnivå?

Blev användandet av SIP som vi ville?
 
Bedömer vi att våra insatser räcker behövs för att de som lagen avser får en 
samordnad individuell plan? 

Når vi önskad kvalitetsnivå för utvärderingsbara planer, brukarnas inflytande 
och delaktighet? 

Utvärdering – upplevelse, inflytande och delaktighet

Utvärderingsblanketter kan användas som stöd för att ta reda på den vuxnes 
respektive verksamhetsföreträdarnas upplevelse av och synpunkter på 
samordningen av insatserna. 

Ett viktigt och efterfrågat område är att följa hur brukaren fått inflytande på 
processen och planen. Hur brukaren och närstående upplevde själva mötet 
och dess resultat, är viktigt för utvecklingen av en bra process. På flera håll i 
landet har man börjat samla in sådan data.
 
Det är också viktigt att få veta om insatserna i den samordnade individuella planen 
ger önskat resultat. Bidrar planen till att det blir bättre för den vuxne? För att få veta 
detta behöver man upprätta en gemensam målsättning för arbetet med planen. 
Målsättningen behöver vara mätbar.

KVÅ-kod inom hälso-och sjukvården

Sedan 1 januari 2014 finns en KVÅ-kod (Klassifikation av vårdåtgärdkoder) för 
samordnad individuell plan som kan användas i sjukvårdens dokumentation. 

8
. U
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 Frågor 

– Vilka data är viktiga att samla in och följa för er verksamhet?
– Hur fångar ni de data ni avser att följa upp processen med?
– Vilken hjälp får ni av de verktyg (exempelvis 
 dokumentationssystem) som ni normalt använder?
 – Kan dessa data föras tillbaka för utveckling av samarbetet  
 med de andra verksamheterna?

18 19
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9. SIP och andra planer 

Den samordnade individuella planen är generell för alla individer som har behov 
av samordning av insatser från socialtjänsten samt hälso- och sjukvården, medan 
andra planer är begränsade till vissa målgrupper. Av förarbetena till lagen framgår 
att det inte är tänkt att den individuella planen ska innebära onödig administration 
inom vare sig socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.24  
  
Det finns flera planer som landsting och kommuner är skyldiga att upprätta och 
arbeta med. Om den vuxne har en plan upprättad, till exempel utifrån SOSFS 
2008:20 (Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering) eller en 
§ 10-plan enligt Lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kan dessa bilda en SIP om alla villkor är uppfyllda och används enligt 
de föreskrivna krav som gäller för den samordnade individuella planen.25

   
Genomförandeplaner enligt SoL och LSS kan byggas på så att det blir 
en samordnad individuell plan. Detsamma gäller den psykiatriska 
tvångslagstiftningen där det också finns planer som kan vara eller 
kan byggas på till en samordnad individuell plan.

I lagtexten uttrycks det klart och tydligt vad som krävs av en samordnad 
individuell plan, så ofta behövs det endast en komplettering. Se avsnitt 2.

Övriga aktörer som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kriminalvården 
har, som nämnts, egna planer. Dessa planer kan vara en samordnad individuell 
plan om kommunens socialtjänst samt hälso- och sjukvården deltar i planeringen 
med den vuxne och övriga krav på en samordnad individuell plan är uppfyllda.

10. Information
 
Alla som kan bli involverade i arbetet med en samordnad individuell plan kan 
behöva information om syftet med planen och hur arbetet går till. Informationen 
behöver vara tydlig och kan ges på olika sätt. En del kommuner och landsting har 
lagt ut material på sina hemsidor.
 
Exempel på innehåll i informationen till vuxna och närstående: 

• Vad är en SIP?

• Vem kan få en SIP?

• Vad är syftet med planen?

• Vilka verksamheter berörs?

• Hur går ett möte till?

• Hur utses planansvarig och vad ska han/hon göra? 

• Hur följs planen upp?

• Kan jag tvingas till en SIP?

• Vad betyder det att samtycka? 

• Hur är brukaren delaktig i arbetet?

• Var finns mer information om SIP?

• Var man kan få information om vilka insatser som finns?

Eftersom samordnad individuell plan är mer känd i vissa verksamheter än i andra, 
kan det vara av betydelse att utforma särskild information till all personal som kan 
komma att bli involverade i arbetet. 

Exempel på innehåll i information och hjälpmedel till personal:

• Syftet med en SIP 

• Beskrivning av en SIP-process

• Var de lokala rutinerna för SIP finns

• Beslutsguide

• Verktyg för att förmedla information om olika alternativ

• Verktyg för att värdera olika alternativa insatser mot varandra

• Vad som ingår i uppdraget för att ha övergripande ansvar för planen

9. S
IP

 och andra planer

 Frågor

– Vilka planer arbetar ni med idag? Vilka syften har de och hur
 används de?
– Finns befintliga planer som kan ”byggas på” så att den 
 uppfyller kriterierna för en SIP?

20 21
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Verktyg

Erfarenhet har visat att det behövs verktyg för att kunna genomföra en samordnad 
individuell plan med ett delat beslutsfattande. Det kan gälla beslutsstödjande 
material, som verktyg för att förmedla information om olika alternativ eller 
värdera dessa mot varandra. 

Vård-/omsorgspersonal behöver rutiner för hur man ska gå till väga, 
vilka steg som ska tas, och när, till exempel i form av en beslutsguide.

11. SIP-arbetets olika steg

De olika stegen i arbetet med samordnad individuell plan kan beskrivas på olika 
sätt, exempelvis:

Initativ

Behov av samordning identifieras.

Samtycke

Samtycke inhämtas och dokumenteras i journal, oavsett om det inhämtats skriftligt 
eller muntligt.

Förberedelse

Ett förarbete påbörjas tillsammans med den vuxne. Behoven undersöks och 
måldiskussioner inleds. Komplettering av fakta kan behövas innan stödjande eller 
behandlande insatser kan beslutas. Vem ska kallas och hur ska beslutsmötet 
läggas upp?

Samordningsmöte
 
En samordnad individuell plan upprättas – med kort- och långsiktiga mål kopplade 
till insatser på ett beslutsmöte. Mötet bestämmer vem som gör vad, vem som har 
det övergripande ansvaret för planen och en tid för uppföjning.

Uppföljningsmöte 

Planen revideras och nytt uppföljningsmöte bestäms. Detta upprepas till nästa fas 
nåtts, se illustration på följande sida.

Planen avslutas

Planen avslutas när målen är uppfyllda, det inte längre finns ett samtycke eller av 
annan anledning. Avslutningen på samarbetet dokumenteras. 

10
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 Frågor

– Hur informeras den vuxne om möjligheten av en SIP?
– Är informationen tillgänglig även för personer med olika typer  
 av funktionsnedsättningar?
– Finns informationen på flera språk?
– Finns delaktighet med som ett mål i sig i informationen?

22 23

 Frågor

– Hur kan era steg se ut vid arbetet med SIP?
– Hur kan era samverkansaktörers steg se ut när de arbetar med SIP?
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12. Vem kan initiera och delta?

Vem som helst som i sin yrkesutövning inom socialtjänsten eller hälso- och 
sjukvården, uppmärksammat ett behov av samordning av insatser kan ta initiativ 
till att en samordnad individuell plan upprättas.
 
Arbetet ska påbörjas utan dröjsmål, det vill säga inom några dagar. Det betyder att 
man kontaktar andra huvudmän och parterna – brukaren och minst två huvudmän 
– och börjar förbereda sig inför beslutsmötet. Det finns verksamheter som satt ett 
mål att mötet ska hållas inom en till fyra veckor. Nedan ges exempel på företrädare 
som kan initiera och eller delta i arbetet.

Närstående kan delta 

Det kan vara den vuxnes partner, släkting, far- och morföräldrar, vän, barn eller 
annan viktig person i hans/hennes privata liv. Närstående kan föreslå att en plan 
görs, men det är sjukvård och socialtjänst som avgör om det finns ett behov av 
plan. Det ska dock finnas mycket goda skäl för att avslå en önskan om samordning 
från brukaren eller en närstående. Brukaren ska uttrycka sitt samtycke även när 
önskan kommer från närstående.

Företrädare för hälso- och sjukvården kan initiera och delta
 
Det kan handla om yrkesverksamma inom vuxenpsykiatrin, rättspsykiatrin, 
beroendevården, primärvården, de somatiska verksamheterna inom vården 
eller företagshälsovård.

Företrädare för socialtjänstens alla delar kan initiera och delta

Det kan handla om yrkesverksamma inom olika utrednings-/behandlingsenheter, 
LSS-boenden, biståndsbedömare försörjningsstödsenheter, råd och 
serviceenheter eller andra verksamheter. 

Företrädare för integrerade verksamheter mellan socialtjänst samt hälso- och sjukvård 
kan initiera och delta

Det kan till exempel vara yrkesverksamma vid beroendevårdsenheter, unga 
vuxna enheter, ungdomsmottagningar eller råd- och serviceenheter.
 
Företrädare för elev-/studenthälsa i olika skolformer kan, enligt vår tolkning, 
initiera och delta. 

Hur detta går till kan beskrivas i de regionala/lokala överenskommelserna. 

11. S
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13. Exempel på processalternativ

Ute i landet, hos kommuner och landsting, har det framträtt olika sätt på 
hur man i praktiken arbetar med den samordnade individuella planen och 
samordningsmöten.
 
Många gånger kan en SIP genomföras på kort tid, med lite förberedelse, och ändå 
ha hög grad av delaktighet från den vuxne. Här presenteras några modeller/
exempel på komplexa SIP:ar där en verksamhetsföreträdare uppmärksammat 
behov av samordnade insatser och inhämtat samtycke till ett arbete med 
samordnad individuell plan.
 
A) Exemplet Mats 

Mats är en vuxen man med komplex problematik som får insatser från flera 
huvudmän. Vården tror att en samordning kan underlätta för Mats och vill att 
information delas om varandras insatser och uppsatta mål.

Inledande kontakter med informationsutbyte görs vid flera tillfällen där Mats är 
närvarande. Vid första mötet deltar Mats med sin boendestödjare, medan hans 
kontaktperson inom psykiatrin är med per telefon. Syftet är att inventera vilken 
information respektive verksamhet redan har, se vad som saknas och därefter 
komplettera. 

Det krävs några möten innan de kallar till ett beslutsmöte för skapa den 
samordnade individuell planen. Beslutsmötet förbereds genom att de diskuterar 
mötesformerna, vilka mål som är tänkbara och vilka insatser som kan bli aktuella.

Informationsutbytet är stort under hela förberedelsefasen: Vilka bör vara med? 
Vem leder mötet? Var ska man vara? Hur långt ska mötet vara, och behövs det 
pauser för att Mats ska kunna vara delaktig hela tiden? Mötet hålls och planen 
fastställs. 

Vid ett uppföljningsmöte uppmärksammas att försäkringskassan bör involveras. 
Bland annat för att det inte ska bli för många aktörer i rummet beslutas att 
bara Mats, Försäkringskassans handläggare och en eller två personer från den 
sjukskrivande enheten ska delta. Detta är en samordning av insatser, men är 
inte en SIP enligt lagen. 

Vid det följande mötet deltar återigen bara Mats, socialtjänsten och sjukvården. 
Då görs en uppföljning av såväl Försäkringskassans som övrigas insatser och 
detta ska då benämnas SIP.

B) Exemplet Inger 

Inger har bara kontakt med boendestödjande hemtjänst, men ingen kontakt med 
vare sig primärvården eller psykiatrisk enhet. De kallar till ett möte mellan Inger 
och den psykiatriska mottagningen – som inte har kännedom om Inger och 
socialtjänsten. 

12
. Vem

 kan initiera och delta?

 Frågor 

– Vad innebär det att arbetet påbörjas i er verksamhet?
– Hur lång tid kan det ta innan arbetet med SIP påbörjas i er
  verksamhet?
– Är ni överens med de aktörer ni vanligen samverkar med hur  
 ”utan dröjsmål” ska tolkas?
– Vilka verksamheter brukar ta initiativ till att en SIP behöver   
 upprättas?
– Vilka verksamheter skulle behöva ta initiativ till att upprätta SIP?
– Är privata vårdgivare och andra aktörer införstådda i att de 
 förväntas arbeta med SIP?
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Den psykiatriska verksamheten träffar Inger innan samordningsmötet. 
På detta sätt får verksamhetsföreträdaren en bild Ingers problem, 
resurser och behov innan själva mötet.
 
Därefter genomförs möte.

C) Exemplet Ali 

Ali har kontakt med såväl socialtjänsten som en psykiatrisk klinik. Socialtjänsten 
bedömer att Ali har behov av samordnade insatser men de tror att det kan bli 
diskussion kring vem som ska ansvara för vad. För att undvika för organisationerna 
viktiga – men för Ali helt oviktiga – frågor delas beslutsmötet upp i tre delar.

Innan beslutsmötet har de förberedelseträffar med inventering och 
komplettering av sin kunskap om Ali, där han också deltar. Därefter går de till 
ett beslutsmöte som delas upp i tre delar. Under den första mötesdelen talar Ali 
om sina behov och önskade insatser och de andra om sina tidigare insatser och be-
dömningar. Under den andra delen fördelas ansvar och kostnader, men där deltar 
bara verksamhetsföreträdare. Under mötets tredje del formuleras planen tillsam-
mans med Alis. Gränsdragningen av för vad respektive ansvarsområden har gjorts 
på individnivå och Ali har vare sig  klämt sig eller fallit mellan stolarna.
 
D) Exemplet Eivor 

Eivor har kontakt med såväl primärvård som socialtjänst. Eivors ekonomiska 
situation är mycket ansträngt och hon har stora skulder. Skulderna påverkar hennes 
blodtryck och sömn negativt. En skuldsanering skulle hjälpa henne, men det är kö 
till skuldsaneringen. 

Därför kallas det till ett möte med skuldsaneringsenheten hos socialtjänsten, där 
skuldsaneringsenheten dock uteslutande har en konsultativ och informerande roll.
 
Om det i planen tas ett beslut om insats syftande till skuldsaneringshjälp ska Eivor 
prioriteras på samma sätt som övriga på väntelistan. 

Mötesformer och mötesledning

Den samordnade individuella planen upprättas med fördel vid ett personligt möte. 
Mötesformerna måste dock anpassas för individ och tillfälle.
 
I vissa kommuner och landsting finns mötes- och nätverksledare som har till 
uppgift att stödja sina kollegor i arbetet med att hitta former för att ta fram en plan. 
Dessa personer är vana att hålla i möten där flera personer får komma till tals 
utifrån ett systemiskt arbetssätt. Dessa särskilda nätverksledare anlitas när 
komplexiteten i samverkans- och samordningsarbetet är hög eller där någon 
intern ledare inte kan anses vara tillräcklig opartisk för att man ska nå enighet.
Personer med psykisk funktionsnedsättning har ofta – men inte alltid – svårare 
än andra att lära in nytt, minnas och behålla en riktad uppmärksamhet över tid. 
Det är också vanligt att dessa personer är avvaktande i det första mötet med 
en obekant person.

För att kompensera för såväl funktionsnedsättningar som för ängslan och 
osäkerhet bör man lägga särskild omsorg vid förberedelser inför själva 
beslutsmötet. Det gäller både vilken information som behöver samlas in, 
målsättningsdiskussioner och information om vad eventuella insatser betyder 
och kan kräva. 

Denna förberedelse görs med fördel i en mindre grupp, där den vuxne 
tillsammans med en person från landstingets eller kommunens sida planerar 
vad som ska göras innan beslutsmötet och dessutom planerar för själva mötet. 

Brukaren kan ha god nytta av en stödperson vid ett sådant möte, för att bli mer 
delaktig och tydlig. Som stödperson kan man använda en närstående, en god man, 
en kamratstödjare eller ett personligt ombud.

Tips under ett möte: 

• Välkomna alla och presentera alla och ge sammanhanget så att alla vet 
 förväntningarna för mötet.

• Gå igenom dagordning och procedur.

• Informera om tidsplan för mötet, längd och pauser.

• Anpassa mötets struktur så att det passar person och tillfälle. 

• Bli överens om vilka behov som är aktuella samt långa och kortsiktiga mål.

• Diskutera vilka behov och mål man ska koncentrera sig på just nu.

• Låt mötesdeltagarna diskuterar vilka insatser som kan bidra till målen. 

• Dokumentera gärna synligt under mötet gång på ett sätt som tydliggör vad man  
 enats om (exempelvis på blädderblock).

• Håll tidsramarna.

• Boka tid för uppföljningsmöte.

13. E
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 Frågor

– Vilka alternativa mötesstrukturer behöver ni utveckla för att  
 möta era brukares behov?
– Finns det tillgång till extern mötesledare om det behövs?
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14. Huvudansvarig

I såväl SoL som i HSL stadgas att det i den samordnade individuella planen ska 
framgå vem av huvudmännen som har det övergripande ansvaret för planen. 
I propositionen förtydligas att det framförallt för den vuxne och dennes 
närstående, behöver vara tydligt bestämt vem som kallar till uppföljningsmöte 
och vem som har huvudansvaret för att följa upp de insatser som planerats. 
Detta ska alltså framgå av den överenskomna planen.

Den som har huvudansvaret behöver inte vara densamma som initierat eller kallat 
till planeringen. Utgångspunkten för beslutet bör vara den vuxnes önskemål, 
behov och insatsernas karaktär. Huvudregeln bör vara att den huvudman som 
den vuxne bedöms ha mest kontakt med får det övergripande ansvaret.26

   
Den huvudansvarigas ansvar kan organiseras på olika sätt. Under 
utvecklingsarbetet har vi sett olika benämningar på personer som har 
huvudansvar för planen eller ansvarar för specifika uppgifter i anslutning 
till planen, till exempel planansvarig, samordnare, koordinator eller lots.

15. Uppföljning av planens insatser

Det är viktigt att de insatser man kommit överens om följs upp. Det är enklast att 
komma överens om tidpunkt för uppföljning, hur den ska ske och vilka som ska 
delta redan vid det möte när planen initialt upprättas.
  
Uppföljningar kan innehålla uppgifter om: 

• Finns det ny information eller ändrade omständigheter, exempelvis ny adress?

• Har de inblandade genomfört de insatser de åtagit sig enligt planen? 

• Har insatserna gett önskad effekt på kort och lång sikt?

• Kvarstår målen?

• Behövs andra/ytterligare insatser?  

15
. U

ppföljning av planens insatser

14
. H

uvudansvarig

 Frågor 

– Hur utses de huvudansvariga? 
– Har ni preciserat arbetsuppgifterna för huvudansvariga?
– Utses personer som har ansvar för specifika delar i 
 planarbetet och vad ingår i så fall i deras roll?

  Frågor

– Vilken form för uppföljning tillmötesgår bäst den vuxnes behov 
 hos er? 
– På vilka sätt följer ni upp att de utförda insatserna ger avsedd 
 effekt?
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16. Kort- och långsiktiga mål 

Målen delas med fördel upp i kort- och långsiktiga för att man lättare ska kunna se 
vilka steg man behöver uppnå på kort sikt, för att sedan nå de långsiktiga målen 
– men också för att ge riktning och mening åt ett kortsiktigt mål.27

  
Till exempel kan det långsiktiga målet att börja läsa en utbildning i 
samhällskunskap på Komvux, knytas till ett kortsiktigt mål att lära sig åka
lokalbuss med bussbyte. Ett sådant mål är konkret och klart samt lätt att 
utvärdera. Utan detta långsiktiga mål tappar bussträningen mening.

Samordning kan göras för stödinsatser som ges under en längre tid och berör 
flera delar av brukarens livsområden, men samordning kan också behövas för 
insatser under kortare tid för att därmed kunna lösa ett mer tidsmässigt och 
avgränsat behov av insatser. 

17. D
okum

entation för S
IP

16
. K

ort- och långsiktiga m
ål

 Frågor

– Hur förbereder ni brukaren eller patienten inför att beslut om  
 dennes mål?
– Hur arbetar ni med kort- och långsiktiga mål i SIP-processen?

17. Dokumentation för SIP

Flera kommuner och landsting har arbetat fram och implementerat 
ändamålsenliga blanketter. Några använder samma blankett oavsett individens 
ålder, medan andra har särskilda blanketter för äldre och för vuxna samt andra 
för barn och ungdomar. Några använder kortfattade blanketter endast utifrån 
vad lagen kräver. Det finns även verksamheter som har utvecklat och utformat 
ett IT-stöd för kallelser och dokumentation av SIP. 

Ofta återkommande uppgifter i en blankett:

• Personuppgifter

• Samtycke (alternativt på en särskild blankett)
 
• Planansvarig 

• Deltagare på möten

• Sysselsättning 

• Den vuxnes behov och insatser som behövs 

• Vad som fungerar bra, styrkor 

• Kort- och långsiktiga mål

• Konkreta insatser – vem är ansvarig för vilken insats och vilken tidsperiod gäller  
 för insatserna

• Förekomst av andra planer 

• Den vuxnes uppfattning om insatserna 

• Datum för uppföljning av planen och vem som kallar till nytt möte 

• Underskrifter av den vuxne och alla involverade 

• Uppgifter om vilka som fått kopia av planen
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Tanken är inte att den samordnade individuella planen ska ersätta 
patientjournalen eller socialtjänstens journal. De uppgifter som tas upp 
i planen är av en annan karaktär än de uppgifter som tas upp i en journal.
 
I planen ska det tydligt framgå vilka insatser som den vuxne ska få från 
socialtjänsten respektive hälso- och sjukvården. Den dokumentation som förs in 
i en patientjournal/personakt är uppgifter som kan hänföras till den vård som 
ges, det vill säga utredning, behandling och undersökning av en enskild patient. 
Om det finns en aktuell samordnad individuell plan bör den lätt upptäckas i 
respektive verksamheters dokumentationssystem.

Planen upprättas med fördel vid det mötet där överenskommelser om insatser 
görs. Efter att planen upprättats brukar den undertecknas av den vuxne och de 
berörda samverkansparterna för att tydliggöra att alla är överens.
 
Den vuxne får sitt exemplar av planen. Om den vuxne samtycker och det finns ett 
behov kan även närstående få ett exemplar. De samverkande parterna får varsitt 
exemplar, som förs in som handling i den journal eller personakt som förs inom 
myndigheten. När planen avslutas dokumenteras även detta.

18. Avslutning 

Den samordnade individuella planen avslutas när målen är uppfyllda 
– alltså när den vuxne inte längre har behov av insatser som behöver samordnas. 
Det är viktigt för alla involverade, såväl den vuxne som närstående samt övriga 
aktörer, att veta att planen inte längre gäller.

Planen avslutas även om samtycket dras tillbaka. 

18
. A

vslutning

17. D
okum

entation för S
IP

 Frågor
 
– Finns rutin för hur man dokumenterar en SIP i verksamhetens  
 journal?
– Är en SIP tillräckligt synlig i er verksamhets dokumentation?
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 Frågor

– Hur är er blankett för SIP anpassad för känslan av delaktighet?
– Är blanketten anpassningsbar för personer med kognitiva  
 funktionsnedsättningar?

 Frågor 

– Om ni i er verksamhet avslutar en SIP, hur får då berörda 
 parter vetskap om detta?
– Hur får ni reda på om en plan som er verksamhet  är delansvarig  
 för avslutas av annan verksamhet?



19. F
allb

eskrivningar m
ed S

IP
-process

19. Fallbeskrivningar med SIP-process

Här följer sex exempel på situationer där en samordnad individuell plan förenklar 
för brukaren och de insatsgivande organisationerna. Exemplen är tänkta att visa 
på några olika sätt att planera och genomföra samverkan – och kan användas vid 
utbildning eller som diskussionsunderlag vid andra träffar.

1. Äldre multisjuk 

Kalle är 82 år, änkeman, bor i enplansvilla tre mil från tätorten och har två vuxna 
söner. Han har jobbat i skogen i hela sitt liv och varit frisk både psykiskt och fysiskt, 
men har nyss fått diabetes som insulinbehandlas och har dessutom utvecklat KOL. 

Han kör bil och är en självständig person som inte gärna ber om hjälp, men har 
accepterat ett trygghetslarm efter uppmaning från sönerna. 

Kalle kommer på våren in på akuten efter ha ramlat hemma och slagit i huvudet.  
Efter undersökning får han åka hem och en distriktssköterska följer upp genom att 
kolla blodtryck och blodsockret några gånger. 

Han uppsöker primärvården då han blivit alltmer andfådd. Läkaren bedömer det 
som lindrig hjärtsvikt och skriver ut urindrivande medicin. 

Kalle kontaktar primärvården flera gånger på grund av smärta i höften och för 
rädsla att han ska ramla ur sängen. Han får ett uppresningsstöd, en grind till
sängen och en kortisonspruta i höftleden samt starka smärtstillande läkemedel 
för att stilla värken. 

Han slutar senare tvärt med medicinen för att han vill vara pigg på sin sons bröllop. 
Efter festen tar han sig inte ur sängen. Han är trött, andfådd och har ont i höften. 

Under sommaren har sonen varit ett dagligt stöd åt Kalle. Distriktsköterskan vill att 
Kalle skall bedömas av kommunen för att få hemtjänsthjälp. Hon vill att hjälpen 
ska samordnas mellan kommun och landsting och Kalle har inget emot detta.

Hon kallar socialförvaltningen till ett möte för en samordnad individuell plan. Hon 
bedömer att Kalle bör föras över till hemsjukvårdsorganisationen som kommunen 
ansvarar för. 

Mötet

Mötet/vårdplanering genomförs med Kalle, den ena sonen, primärvårdens 
arbetsterapeut, läkare och sköterska samt hemsjukvårdssköterska, arbetsterapeut 
och biståndshandläggare från kommunen – sammanlagt åtta personer. 
En samordnad individuell plan görs, i kommunen blir den också benämnd 
genomförandeplan enligt SOL.

Det långsiktiga målet är att Kalle ska flytta in på särskilt boende i tätorten. 
Biståndshandläggaren upprättar en ansökan tillsammans med Kalle och sonen. 
Kortsiktigt mål är att Kalle tryggt ska kunna bo kvar i villan i väntan på plats i särskilt 
boende. 

Åtgärder 

Kalle beviljas hemsjukvård och hemhjälp tre gånger per dag, matdistribution, 
näringsdrycker, dusch, städ och tvätt. 

Hemsjukvårdssköterskan ansvarar för att medicin finns delad på plats i hemmet 
och att delegera till hemtjänstpersonalen att ge den från dosett till Kalle. 
Arbetsterapeuten från kommunen gör ett hembesök och ser till att de hjälpmedel 
som behövs kommer på plats.
 
Distriktsköterskan blir Kalles kontaktperson och huvudansvarig för den 
samordnade individuella planen – som är lika med genomförandeplanen. 

Uppföljning

Uppföljningen sker efter två veckor, med två personer från den kommunala 
hemsjukvården samt Kalles gamla distriktsköterska från landstinget som känner 
honom sedan länge. Mötet sker i hemmet och då Kalles problem med höften 
kvarstår kommer den att undersökas igen.
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2. Vuxen – med utvecklingstörning
 
Görel, 28 år, är en aktiv och påhittig kvinna med en utvecklingsstörning, som 
flyttade till ett särskilt boende efter skolan. Görel bodde hemma med sina 
föräldrar och syskon till och med nian. Under gymnasiet bodde hon på elevhem 
under skolveckorna och efter det i särskilt boende.
 
Görel klarar många saker bra, som att läsa och skriva sakta samt använda de 
tekniska sakerna i hemmet, inklusive sin smartphone. Hon lagar gärna mat 
tillsammans med andra.  

Hon har svårt att förutse konsekvenser av sina handlingar och hennes förmåga att 
ta hänsyn till andra varierar betydligt. Hon har utsatt andra för fara, bland annat 
genom att försöka göra upp eld inomhus, och även sig själv genom att hon skadar 
sig på olika sätt. 

Periodvis har hon symptom från olika sjukdomar vilket har inneburit ett flertal 
sjukhusbesök och undersökningar, men ingen diagnos. Hon uppskattar att vara på 
sjukhus. I samband med farliga handlingar mot sig själv eller andra har hon vårdats 
i psykiatrisk slutenvård.

Görel har insatser i form av särskilt boende, kontaktperson, daglig sysselsättning, 
psykiatrisk öppenvård, farmakabehandlingsförsök samt familj- och 
nätverkskontakter. 

Mötet

Chefen på boendet kallar till ett nätverksmöte för en SIP. Görel deltog i början av 
mötet, men valde att gå efter 25 minuter men kom tillbaka de sista fem minuterna 
av mötet. Hennes föräldrar deltog under hela mötet. Mamman är också god man 
för Görel. Från boendet deltog hennes kontaktperson som var boendestödjare och 
områdeschefen. Från den dagliga sysselsättningsenheten deltog områdeschefen 
och från psykiatrin deltog hennes kontaktperson. Sammanlagt fyra personer från 
vård och stödsystemet samt tre, inklusive Görel, från brukarsystemet.
 
Görels största problem är att hon är missnöjd med vad hon får göra på den dagliga 
sysselsättningen och hon är ofta missnöjd över maten på boendet. När hon inte 
trivs med sina uppgifter har det lett till att hon inte vill gå dit dagen efter eller att 
hon slagit någon på boendet eller på dagliga verksamheten. När det är ”dålig mat” 
ringer Görel ofta efter en taxi och åker för att köpa pizza, vilket hon inte har råd 
med. Denna vana har dessutom inneburit att hon blivit allt tyngre.

Boendepersonalen ser hennes lynniga humör som ett problem. Görel har slagit 
och någon gång även lätt skadat personal. Till det kommer svårigheten att 
motivera henne för den dagliga verksamheten. 

Åtgärder

Långsiktigt mål: Jobba med små barn eller djur.

Kortsiktigt mål 1: Få roligare uppgifter på jobbet.

Arbetsterapeuten i kommunen vill ha hjälp att göra bildstöd och plasta in bilder 
som ska förstärka ord i veckoscheman. Görel gillar idén. För att utveckla bra 
arbetsuppgifter blev chefen på den dagliga sysselsättningen ansvarig.

Hon vill jobba med djur. Kommunens kontaktperson äger en egen häst och en idé 
är om möjligt att ta med Görel till stallet. Görels mor och god man ansvarar för att 
kontakta henne.

Kortsiktigt mål 2: Godare mat i hemmet och färre impulsiva färdigmatsinköp.

Boendepersonalen prövar att göra tredagarsmatsedel där Görel är med i beslut, 
planering och utifrån dagens ork genomförande (matlagning). 
Ansvarig är boendehandledaren.

Kortsiktigt mål 3: Färre konflikter i övergången mellan hem och jobb.

Mötet beslöt personalen på boendet ska gradera konfliktreaktionerna, i 
övergången mellan hem och jobb under en fyraveckors period. Dag för dag notera 
dessa tillsammans med kommentarer. Inga läkemedelsförändringar under denna 
tid. 

Föräldrarna kontaktas varje fredag för att få en rapport över hur samarbetet 
går – och inte bara vid problem, konflikter och i samband med inläggningar. 

Till ansvariga utsågs boendehandledare och en namngiven person från den 
dagliga verksamheten. 

Uppföljning

En första uppföljning skedde efter sex veckor. Samtidigt såg boendehandlare ett 
framtida behov av fler möten, troligen varannan månad under det kommande året. 

Övrigt

Boendehandledare och personalen diskuterade ingående hur de på ett respektfullt 
sätt kunde öka Görels delaktighet i processen. I enskilda samtal och speciellt när 
en av föräldrarna deltar, kan Görel oftast uttrycka och beskriva, reflektera och göra 
val, men i alla större samtal tystnar hon eller lämnar lokalen.
 
Detta gör att förberedelserna med Görel inför varje ny träff måste göras mycket 
noggrant och vara på en konkret nivå. Görel bör slippa icke-konkreta resonemang.

Huvudansvarig för planen: Boendehandledaren.
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3. Misshandlad och traumatiserad kvinna

Ulla är i behandling för trauman som uppkommit av att hon blivit misshandlad av 
sin före detta sambo Henrik.

Under psykoterapeutisk behandling framkommer misstankar om att Ulla inte är i 
full säkerhet och att detta troligtvis hindrar behandlingsframgångar. Terapeuten 
ber Ulla om lov att kontakta sociala myndigheter. 

Mötet

Ullas samtycker till en samordning och man kallar till ett möte mellan Ulla, 
terapeuten och två personer från socialförvaltningen för att göra en samordnad 
individuell plan.
 
Det visar sig att Ulla mottar hot genom textmeddelanden i sin telefon. Olika 
strategier diskuteras och det övervägs att ge Ulla ett skyddat boende i en
grannkommun som kan användas för det kommande tre månaderna samt 
att en polisanmälan ska övervägas.
 
Långsiktigt mål: Sova en hel natt.

Kortsiktiga mål:

• Tryggt boende.
 Flytthjälp till det skyddade boendet.
 Ansvarig: socialsekreteraren.

• Beslut om polisanmälan eller inte.
 Stöd för Ulla att fatta detta svåra beslut. 
 Ansvarig: socialsekreteraren.

• Målsättningsförskjutning av den psykiatriska behandlingen. 
 Terapeuten och Ulla resonerar utifrån ett förslag om inriktning mot strategier för  
 att hon ska kunna skydda sig själv med övningar och egna, förberedda strategier  
 för gränssättning. 

Övrigt

Ulla skall få mer information om en gruppbehandling i form av 
ridterapi som psykiatrin kan erbjuda.
Ansvarig: terapeuten.

Uppföljning

Uppföljningsmöte sker om åtta veckor. 
Huvudansvarig för plan och kallelse: socialsekreteraren. 
Telefonkontakt tas av huvudansvarig med dels terapeuten, dels Ulla under den 
kommande veckan så att alla vet om det skett några förändringar.
 

4. Fattig, deprimerad och orolig man

Primärvården möter Per-Anders som har diabetes och en hjärtsjukdom. I familjen 
finns en dotter som är frivilligt placerat på ett HVB-hem på annan ort.
 
Per-Anders är sjukskriven av psykiatrin på grund av depression. Primärvården 
är orolig för den isolering och inaktivitet som sjukskrivningen medför och ser att 
den påverkar hans somatiska tillstånd negativt. Därför vill de se en högre grad av 
rehabiliterande insatser och Per-Anders samtycker till att socialförvaltningen och 
psykiatrin kontaktas för ett samarbete och en samordnad individuell plan. 

Mötet

Till mötet med Per-Anders kom kontaktpersonen på psykiatriska mottagningen, 
distriktsköterskan, socionomen på hälsocentralen och en socialsekreterare. 
Per-Anders tog med sin fru Elaine. Något förberedelsearbete hade inte gjorts 
innan mötet.

Deltagarna delade med sig av sina olika bedömningar av Per-Anders och målen de 
hade med sina respektive insatser. Per-Anders kände inte igen detta som sina mål, 
men förstod varför var och en hade satt de mål de hade. 

Per-Anders största problem var att undkomma personlig konkurs och införsel på 
sina inkomster. Psykiatrin hade prövat många sätt till arbetsrehabilitering, men 
hade inte lyckats. En förklaring som framkom var att vid en halvtidssjukskrivning 
vill Försäkringskassan att den sjukskrivne ska jobba halv arbetstid varje dag. 
Per-Anders har 80 km med egen bil till arbetet vilket blir dyrt, därför har han 
inte känt sig motiverad att komma till sin arbetsplats regelbundet. 

Detta blev utgångspunkt i en ny och gemensam plan. 

Långsiktigt mål: Ha tillräckligt med pengar för att tanka bilen full.

Kortsiktiga mål:

• Trygga familjens ekonomi. 
 Åtgärd: Genomgång av tillgångar och skulder samt göra en budget.
 Ansvarig: socialsekreteraren. 

• Arbetsträning under sjukskrivning tre dagar per vecka. 
 Åtgärd: Försöka förändra arbetstider. 
 Ansvarig: socionomen på psykiatriska mottagningen, med stöd av 
 primärvårdens distriktssköterska. 

Uppföljning

Uppföljningsmöte ska hållas om tre veckor och socialsekreteraren utses till  
huvudansvarig för planen tillsvidare.
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5. Den unga hemmasittaren
 
Daniel har nyligen fyllt 21 år. Under tredje året i gymnasiet började han skolka mer 
och mer. Han drog sig undan, höll sig på sitt rum, satt mycket vid datorn och var ute 
på nätet.
 
Föräldrarna tryckte på för en förändring så mycket de orkade ibland och de kände 
sig misslyckade.

Föräldrarna hyrde en lägenhet som sonen flyttade till, i tron att det skulle lösa en 
del problem. I den egna lägenheten blir Daniel sittande. Han får en praktikplats via 
Arbetsförmedlingen och kommunens arbetscentrum, men dit kommer Daniel inte. 
Han sparar sopor i lägenheten och slänger posten oöppnad.
 
Föräldrarna fick Daniel att acceptera en socialtjänstkontakt. Det resulterade i en 
kontaktperson, som han inte släppte in, och ett boendestöd som han delvis 
accepterade.
 
Boendestödet såg att Daniel led av psykisk ohälsa och märkte hans 
funktionsnedsättning.

Psykiatriska mottagningen hade varit inblandad utifrån en remiss från elevvården 
men eftersom Daniel aldrig kom på avtalad tid hade de aldrig bedömt honom.

Boendestödet ber om samtycke och kallar, efter samråd med Daniel, till en 
samordnad individuell plan där en förälder, psykiatriska mottagningen och 
socialsekreteraren deltar samt två personer från boendestödteamet.

Mötet

Under den inledande informationsrundan i mötet säger Daniel: ”Någon måste säga 
till mig: Nu gör vi så här… Då kommer jag också att göra det.” Han tycker att han 
slösat bort för mycket pengar av ett arv han fått, så mycket att han skäms när han 
tänker på det.
 
Skötaren på boendestödet säger att Daniel kan ha ADD och måste få hjälp av 
psykiatrin. Daniel bekräftar att han vill ha hjälp.
 
Psykiatrimottagningens representant som är socionom, kan inte säga så mycket. 
Den gamla remissen är besvarad med att man kallat och sökt Daniel ett par gånger 
– men att han har uteblivit. Den information som lämnas vid mötet tas emot som 
en nyanmälan med tillräckliga uppgifter för att kunna prioritera handläggningen på 
psykiatriska mottagningen rätt.
 
Man diskuterar och kommenterar varandras bedömningar, idéer och förslag.

Långsiktigt mål: Leva som andra, ha ett jobb och delta i samhället.

Kortsiktiga mål:

• Träna sig att be om hjälp.
 Åtgärd: Boendestödet gör ett veckoschema för Daniel. Det han inte har gjort själv  
 måste han uttryckligen be om hjälp med att få gjort. Man kommer i stort sett inte  
 göra något utan en signal från Daniel. 
 Ansvarig: boendehandledaren.

• Bryta den depressiva livsföringen.
 Åtgärd: Beteendeaktiverande bemötande från alla, men för att undvika överkrav  
 är det boendestödet som börjar säga: ”Nu gör vi så här och det blir bra”.   
 Efter aktiviteten ska Daniel tillfrågas om hur det kändes. 
 Ansvarig: alla. 

• Bättre strategier för att hantera sin oro/ångest. 
 Psykiatriska kontakten får ansvara för detta mål till att börja med. 
 De lovar kalla honom till en bedömning, för att ge honom information 
 och tips med sig hem vid det första besöket.
 
• Få kontroll på ekonomin. 
 Åtgärd: Daniel får information om hur ett förmedlingskonto på 
 socialförvaltningen fungerar. Upprätta Budget.
 Ansvarig: socialsekreteraren tillsammans med Daniel.

Ej fastslaget mål, inom ett halvår: utreda eventuellt funktionshinder.

Daniels förmågor och styrkor behöver kartläggas och utredas  så att en 
funktionshindersdiagnos kan avslås eller sättas, alternativt annan diagnos. 
Ansvariga utsågs inte då Daniel inte delar detta mål för närvarande – detta 
var främst ett önskemål från föräldrarna.

Till huvudansvarig för planen utsågs skötaren på boendestödet. 

Uppföljning

Uppföljningsträff hålls efter sex veckor. Man kom överens om att alla kallelser 
skickas per sms till Daniel, med kopia till boendestödets mobiltelefon. På så sätt 
kan de stötta Daniel att komma till de träffar som krävs.
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6. Läraren drabbas av en psykos

Henrik jobbade som lärare i maskinsnickeri på gymnasiet. Han hade jobbat med trä 
länge och haft egen firma tidigare. Så när som på ett halvår efter lumpen hade han 
bott själv. Nu pratade han ofta om att han saknade någon vid sin sida. Han hade 
flyttat till orten och lärarjobbet för sju år sedan och trivdes med det. 

Sedan några månader började han få svårt att hålla ihop sina tankar och slutföra 
sina uppgifter. En dag reagerade en elev starkt på hans brister under en lektion och 
klagade hos rektorn. Denne kallar Henrik samt hans fackliga representant till möte 
dagen därpå. 

Henrik kunde inte svara för sig utan pratade osammanhängande om regler, lydnad 
och att finna sig i sin lott. Den fackliga företrädaren erbjöd sig att följa honom till 
primärvården. Också där var han både pratsam och osammanhängande. 

Primärvårdsläkaren sjukskrev honom vilket han godkände, men medicin ville han 
inte ha. Läkaren övertalade Henrik att han skulle få en remiss till psykiatrin för hjälp 
med vård och behandling. 

Henrik var skräckslagen inför tanken att gå till en psykiatrisk mottagning, men 
kunde tänka sig att ta emot ett hembesök om det fackliga ombudet fick vara med. 
När en sjuksköterska och en skötare från psykiatrin kom fanns alltså ombudet där. 

De fann ett hem fyllt av en ordnad oordning. Det låg buntar av sorterade papper 
och pärmar i mycket prydliga högar på de flesta ytor. Det såg ut som att Henrik 
försökt sortera utan att ha hittat rätt sorteringsmetod.
 
Det var fredag eftermiddag och det fanns få sätt att skapa trygghet för Henrik i sin 
psykos under helgen. Det tog ett tag att enas om en inläggning. 

Efter tio dagar med heldygnsvård kom Henrik hem. Vid följande hembesök 
märktes att Henrik blivit mer stabil och förtroendet för tillfällig hjälp i hemmet växt. 
Beslut om att kalla till en träff om att göra en SIP togs. 

Innan mötet gjordes en behovsskattning av psykiatrin i form av en 
CAN-skattning. När skattningen var klar diskuterade och prioriterade Henrik.
 
Hans stora mål var att träffa en kvinna och bo med henne. Ett mindre men uttalat 
mål var att få ordning i hemmet och att komma tillbaka i arbete. 

Mötet

Mötet hölls på den psykiatriska mottagningen, med Henrik, hans pappa, 
kommunens biståndsbedömare, boendestödets områdeschef, två personer från 
psykiatriska mottagningen, den ärendeansvariga sjuksköterskan och en socionom. 
Henrik ville ha med sig det fackliga ombudet, men han var tyvärr bortrest. Det var 
sex personer runt bordet. Under mötet skrev socionomen från mottagningen 
sammanfattande anteckningar på blädderblocksblad.
 

Henrik presenterade sig, med stöd av sin far, för kommunrepresentanterna som 
inte kände honom alls. Därpå berättade Henrik, inledningsvis med mycket stöd av 
sjuksköterskan, kortfattat om händelserna han drabbats av de senaste veckorna. 
Psykiatrin beskrev den CAN-skattning som gjorts och de mål som Henrik 
formulerat tidigare. Mathållningen togs även upp.

Fadern instämde i behoven och målen samt berättade om att alla de matpaket han 
gett till Henrik låg kvar i hans frys. 

Nästan direkt kunde man diskutera vilka insatser som behövdes för att nå de mål 
som satts upp. 

Biståndsbedömare erbjöd Henrik insats i form av boendestöd. Henrik visste inte 
vad det var, varefter biståndsbedömaren berättade mer. Pappa tyckte att det var 
en bra idé och sa åt sonen att ta emot hjälpen. Henrik kunde tänka sig att pröva 
försiktigt. Han ville kunna ändra sig. Därför sattes ett uppföljningsmöte redan 
efter två veckor efter insatsens början.

Långsiktigt mål: Bo med en kvinna.

Kortsiktigt mål 1: 

• Ordning i hemmet.
 Åtgärd: Soporna måste ut och viktiga papper om ekonomi sorteras i en pärm. 
 Ansvarig pappa och Henrik för att han ska få det stöd han behöver för att röja   
 hemma. 
 Ansvarig: chefen för boendestödet.

• Hjälp med medicinhantering. 
 Åtgärd: Henrik får medicin för fyra dagar åt gången den närmaste tiden. 
 Dosett delas och lämnas två gånger per vecka och följer upp effekten av denna.  
 Ansvarig Sjuksköterska på psykiatriska mottagningen.
 
• Åter i arbete. 
 Åtgärd: Förberedande kontakt med det fackliga ombudet och försäkringskassan  
 om ett avstämningsmöte med arbetsgivaren inom två månader. 
 Ansvarig: socionomen på psykiatriska mottagningen tillsammans med den 
 sjukskrivande psykiatriker.

Ej aktuellt kortsiktigt mål: Bättre mathållning. 

Psykiatrin anser att mathållningen kunde vara eller var ett problem, medan Henrik 
inte delade den åsikten. Därför gjordes inga planerade insatser.

Samordnare för planen: Psykiatrins sjuksköterska som dessutom är ärendeansvarig 
i deras organisation. 

Uppföljningsmöte 

Uppföljningsmöte om två veckor i samma lokal. Samma personer förväntas delta, 
men eventuellt också någon av boendestödjarna.
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