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Några kännetecken för en bra utbildning


Centralt i arbete med SIP är att det ska utgå från ett patient/brukarperspektiv, så även utbildningarna 


Den erfarenhetsbaserade kunskap som patient/brukare har om vad SIP är och vilken nytta planen kan ha 
är viktig för verksamhetsföreträdarna att ta del av vid en utbildning


Utbildningarna kan med fördel vara en halvdag alt. en heldag åt gången  


Utbildningsinsatsen behöver vara väl förankrad på ledningsnivå 


Utbildningen behöver vara väl genomtänkt och förberedd


Utbildningen behöver kunna ge svar på aktuella frågor


Uppföljningar behöver erbjudas där man kan diskutera nya frågor som uppstår efter hand


Teori är viktig för att tydliggöra vad en SIP är 


Tillsammans med företrädare från andra verksamheter behöver man få öva att upprätta en SIP. 
Skådespelare har som exempel bjudits in för att i rollspel utmana deltagare
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Om barn och ungas delaktighet
Delaktigheten för barn och unga i arbetet med SIP kan se ut på olika sätt beroende på situation och 
barnet/ungdomen själv. Barn och unga kan vara delaktiga i olika faser i arbetet. En del gånger 

deltar de när planen upprättas andra gånger gör de det inte. 

När barnet/den unge deltar vid ett möte är det viktigt att du bland annat tänker på att:


Ha ett barnperspektiv när du leder mötet


Barn och unga ska känna sig trygga på möten


Anpassa lokalen för barn och familjer,  låt barnet/den unge se rummet innan mötet 


Anpassa språket utifrån de som medverkar dvs barn/unga ska förstå vad som sägs eller ha 

någon bredvid sig som förklarar för dem


Erbjud gärna fika 


Var tydlig vad gäller syfte/mål


Säkerställ inflytande från den det gäller 


LYSSNA på vad alla säger och vill säga 
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