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- Jag har en plan!  

 

 

…..eller? 
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       Och hur tänkte man nu….. 

• Behöver man verkligen alla planer? 

 

• Den 1 januari 2010 infördes nya paragrafer i hälso- 

och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, och i 

socialtjänstlagen (2001:453), SoL rörande 

överenskommelser om samarbete när det gäller 

personer med psykiska funktionsnedsättningar och 

samtidigt bestämmelser om samordnad individuell 

plan.  

 



Varför pratar jag om 
överenskommelser? Skulle det 
inte handla om ”SIP”? 

• ”1) Landstinget/kommunen ska ingå en 

överenskommelse med kommunen/landstinget 

om ett samarbete i fråga om personer med psykisk 

funktionsnedsättning. 2) Om det är möjligt bör 

organisationer som företräder dessa personer eller 

deras närstående ges möjlighet att lämna 

synpunkter på innehållet i överenskommelsen.”  

• Detta regleras i 8 a § HSL och 5 kap. 8 a § SoL.  



• Ett sätt att se på de övergripande 

samverkansöverenskommelser som är att se dem som en 

”kappa”/verktyg för andra bestämmelser som exempelvis: 

 

• ”SIP”, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

samordning av insatser för habilitering och rehabilitering 

(SOSFS 2007:10), samordnad vårdplan enligt 7 § LPT 

och 12 a § LRV, Socialstyrelsens föreskrifter om 

samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten 

vård (SOSFS 2005:27) 

 



• Man skulle förenklat kunna uttrycka att reglerna 

om att det ska finnas överenskommelser är en 

form för att hitta samarbete för kommun och 

landsting – alltså en överenskommelse mellan 

olika huvudmän, medan ”de andra planerna 

syftar till överenskommelser på individnivå”. 

  



• Eller: hela vitsen med en SIP är att tillsammans 

med brukaren/patienten planera vad var och en 

gör. Vad man gör tillsammans och hur man ska 

planera. 

 

• En överenskommelse är inte på en individnivå 

utan först och främst en ök mellan huvudmännen 

för att enskilda ska kunna få en så bra plan som 

möjligt.  



Vem är behörig part att ingå avtal 
avseende överenskommelsen? 
 

• 1) Vem är behörig part att ingå en överenskommelse hos 
huvudmännen? 

• Behörig part att ingå en överenskommelse är fullmäktige eller 

• nämnd efter delegation. 

 

• 2) Vilka underskrifter eller besluts måste finnas med för att 

• visa att alla kommuner t ex ingått avtalet? 

• Underskrifter av behöriga parter i överenskommelsen, eller beslut 

• enligt protokoll från fullmäktige eller nämnd. 

 



Samordnad individuell plan 

 



Bakgrund ”SIP” 
• Det fanns tidigare ingen generell regel som gav 

kommuner och landsting i uppdrag att upprätta 

gemensamma individuella planer för alla 

enskilda som behövde det.  

• I Socialstyrelsens dåvarande ledningssystem 

fanns krav på rutiner (så även nu SOSFS 

2011:9 4 kap. 5-6 §§).  

• Syftet med den individuella planen är att den 

gäller alla enskilda och syftar till att säkerställa 

samarbete mellan huvudmännen så att 

individernas behov av både hälso- och 

sjukvård och socialtjänst tillgodoses.  



Om det redan finns en annan plan 

     

   Om det redan finns en plan enligt antingen 

någon annan bestämmelse eller på frivillig 

grund, är det dock tillräckligt med den planen 

så länge samtliga föreskrivna krav finns med. 

 

 

    



Lika ansvar  

 

 

• Genom att placera ett lika stort ansvar hos båda 

huvudmännen ansågs incitamenten minska för att 

vältra över ansvaret ”på någon annan”. 



När ska en (samordnad) 
individuell plan användas? 

     

• När den enskilde har behov av insatser både 

från hälso- och sjukvården och från 

socialtjänsten 

 

   Vilka ska omfattas av bestämmelsen? 

• Ingen avgränsning vare sig i form av typ av 

behov (såväl stora som omfattande behov som 

små) eller någon åldersgräns 

 

    



Forts. när ska en (samordnad) 
individuell plan användas? 

     

   Kommuner och landsting ges ansvaret att 

avgöra om en individuell plan behövs. 

Ansvaret är långtgående. Att nekas en 

individuell planering enligt förarbetena bör vara 

undantagsfall.  

 

    

 

    



Vad ska framgå av planen? 

• 1. vilka insatser som behövs, 

• 2. vilka insatser respektive huvudman ska svara 

för, 

• 3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än 

landstinget eller kommunen, och 

• 4. vem av huvudmännen som ska ha det 

övergripande ansvaret för planen. 



• För att frågan om individuell plan ska aktualiserar krävs 

det att någon av huvudmännen - hälso- och sjukvården 

eller socialtjänsten – har varit i kontakt med den enskilde 

och bedömer att det finns ett behov av samordning. I den 

senare planeringen torde det inte finnas några hinder för 

att andra aktörer blir inkopplade i planeringen, även om 

den enskilde inte sedan tidigare inte varit aktuell hos 

dessa. Eftersom planen endast kan upprättas med den 

enskildes samtycke kan dock insatser från andra aktörer 

bara redovisas om den enskilde medger det.  



Vad innebär det?  

• Kan en aktör (ex socialtjänsten) kalla en annan 

vårdaktör (ex BUP ) till ett möte om ett 

barn/ungdom för att göra en samordnad 

individuell plan fastän den senare vårdaktören 

(BUP) inte känner patienten/brukaren eller haft 

denne aktuell ?  

• JA! Det är syftet. Genom mötet kan det utrönas 

vilken hjälp den enskilde behöver ifrån den andra 

huvudmannen.  



Den enskildes samtycke 

• En plan enligt HSL och SoL kräver samtycke ifrån 

den enskilde. En plan kan alltså aldrig upprättas 

mot den enskildes vilja. 

 

• Under hur lång tid sträcker sig samtycket? 

    - så länge den enskilde samtycker 

    - kan när som återkalla samtycket   

    - den enskilde kan ha behov av att huvudmännen   

fortlöpande samarbetar inte endast under mötet.  

 



Frågor kring barn  > 12 år 

• Hur ställer sig huvudmännen om ett barn om 12 år vill 

vara med på mötet men föräldern inte vill det? 

• Vad gäller barns och ungdomars inflytande i medicinska 

frågor finns det i speciallagstiftningen bestämmelser som 

styr inflytandet i särskilda fall, exempelvis bestämmelser 

om samtycke och information vid omskärelse av pojkar 

och 15-årsgränsen för eget samtycke till medverkan i viss 

forskning.  

• Vad är barnets bästa? 

• Ålder, mognad och övriga omständigheter?  



• Kan man upprätta en SIP utan att brukaren/patienten har 

kännedom?  

• Kan bristande samverkan skyllas på att brukaren 

motsätter sig att SIP upprättas?  

• Är privata aktörer som utför vård på uppdrag av 

landstinget tvungna att själva ta fram egna 

överenskommelser? (Överenskommelsen ska omfatta 

även de personer som vårdas av enskilda aktörer som 

kommuner och landsting, i enlighet med 3§ HSL och 2 

kap. 5§ SoL har slutit avtal med. 



      Tack för mig! 

  

 socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 

 linda.almqvist@socialstyrelsen.se 

  

 Eller ring: 075-2473998 

    075-2473000 (växel) 
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