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 Hur  vi arbetat 
 Vilka var vi 
 Hur gick arbetet till 
 Knäckfrågor/svårigheter 
 Kort om de olika delarna i ök 
 Hur har det fungerat 
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Syfte med överenskommelsen 

Syfte 

• Syftet med denna övergripande överenskommelse är att 
tydliggöra ansvaret för kommun och landsting gällande enskilda 
personer som socialnämnden beslutar att placera på hem för 
vård eller boende, HVB, när den enskilde har behov av såväl 
sociala som hälso- och sjukvårdsinsatser.  
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Från politisk ambition till praktisk handling 

Politiker  

Beslutar om författningar   

Lekman avseende 
verksamheten men med 

ambitioner för befolkningen 

Byråkrater - uttolkar   
politikers ambitioner  

Myndigheter        

anvisar - granskar    

Chefer                                              

formulerar verksamhet och uppdrag  
 

Professionen arbetar enligt uppdraget                     

använder sin yrkeskunskap för god och säker vård i 
sjukvårdens olika specialiteter 

Barn, unga, vuxna och äldre med behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser 
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Patientens 
väg  
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Utgångspunkter 
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Det är endast enligt Socialtjänstlagen som beslut om placering på HVB kan 
ske om omvårdnad om den egna personen/barnet eller den unge och 
resurserna för detta inte är tillräckliga inom den egna kommunen.  

 

Hälso- och sjukvården gör således inte placeringar i denna mening. 
Landstingets hälso- och sjukvård har ansvar för att tillgodose medborgarnas 
behov av hälso- och sjukvård även utanför det egna landstinget, enligt 
gällande lagstiftning och upphandlingsregler.  
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Samordnad individuell plan (enligt SoL 2 kap 7 § 
och HSL 3 f §) 

När vardera huvudman har sin bedömning och vårdplan 
specificerad och klar, upprättas gemensamt och med personen 
själv en SIP enligt fastställda riktlinjer. I planen görs ingående 
beskrivning av personens specifika behov och hur man avser lösa 
dem.  



Lagstiftarens krav på Samordnad Individuell Plan 

Av planen ska framgå 

  

• vilka insatser som behövs, 

• vilka insatser respektive huvudman ska svara för 

• vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen 

• vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för   
planen. 

    Lag (2009:979). 
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• Långsiktiga mål 

• Kortsiktiga mål 

• Insatser 

• Ansvar 

• Uppföljning – utvärdering 

 

 

Vad är en SIP? 
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SOC 

Hur kan vi  

hjälpa dig? 

skola 
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SOC 

Hur kan vi  

hjälpa dig? 

HSL 
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AF 



Lagstiftarens krav på Samordnad Individuell 

Plan 

Av planen ska framgå 

  

• vilka insatser som behövs, 

• vilka insatser respektive huvudman ska svara för 

• vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller 

kommunen 

• vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för   

planen. 

    Lag (2009:979). 
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Behålla patientfokus  

Ompröva och följa insatserna 

Tydligt ansvar 

Byråkrati är till för att stötta patientnytta 

Chefskap och arbetsledning 
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Syftet med denna övergripande överenskommelse är 

att tydliggöra ansvaret för kommun och landsting 

gällande enskilda personer som socialnämnden 

beslutar att placera på hem för vård eller boende, HVB, 

när den enskilde har behov av såväl sociala som hälso- 

och sjukvårdsinsatser.  

Knäckfrågor  



Att utvärdera våra insatser 
genomgång av  SIP vid uppföljningstillfälle 

 

Utvärdering av SIP 

 Har genomförda insatser påverkat Mål och Delmål på ett positivt eller 

negativt sätt eller har de saknat betydelse? 

 Finns det fler eller andra behov som behöver identifieras? 
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Tack för mig! 
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1. Vad tar du med dig härifrån? 
2. Vad hade du behövt mer av? 
3. Vad kunde du vara utan? 
4. Vad tycker du är nästa steg? 
 

 
Anna-Maria Norén   
Implementering SIP Landstinget Dalarna 
Vårdutvecklare BUP Dalarna 
(fd. bitr. verksamhetschef och kvalitetsutvecklare BUP Dalarna) 
AnnaMaria.Noren@ltdalarna.se    
070 28 88 611     
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