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Positivt och negativt om SIP?  

Barn och unga 

Vad är SIP?  

När en person har behov av insatser från både socialtjänst och hälso-och sjukvård  

samt behov av att insatserna samordnas ska huvudmännen i enlighet med aktuell 

lagstiftning, gemensamt och tillsammans med den enskilde, förutsatt att personen 

samtycker, planera de insatser som behövs. Planeringen resulterar i en individuell plan 

enligt SoL1 eller HSL2, synonymt begrepp samordnad individuell plan (SIP.)  

 

Exemplen är fritt omarbetade av Karin Lindström, Uppdrag psykisk hälsa SKL, och 

fokuserar på användandet av SIP baserade på intervjuer med barn, ungdomar, 

vårdnadshavare och verksamhetsföreträdare utifrån följande rapporter:   

 Uppföljning SIP Gotland genom intervjuer med berörda familjer och unga. 

Region Gotland – 2015. Författare: Anna Derwinger Hallberg  

 Utvärdering av Gröna kortet, en rutin och checklista för hur samverkan skapas 

kring barn och unga, Övertorneå kommun för PSYNKprojektet Östra 

Norrbotten 2014. Författare: Lena Hannu  

 Västbus – hur funkar det? Rapport från en undersökning och ett 

förbättringsarbete om barn och unga i behov av sammansatt stöd, FoU i 

Väst/GR – 2015. Författare: Anna Melke 

 

Positivt om SIP att Negativt om SIP att 

Allmänt  

 Det har avlastat föräldrar en del ansvar 

och de ansvariga parterna i SIP har förstått 

att de behöver hjälpa varandra. 

Verksamheterna i sjukvården och skolan 

har blivit bättre på att kommunicera med 

varandra.  

 

Allmänt  

 SIP hade behövts för flera år sedan 

 Samverkanskompetensen behöver stärkas  
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Regleringar  

 Skolan kallar ofta till nätverksmöte. De är 

engagerade och hanterar SIP bra även fast 

SIP inte finns inskriven i skollagen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information/Delaktighet 

 De fick bra information   

 Det finns ett värde att dela information, 

erfarenhet och kunskap  

 De var delaktiga  

 Man upplever att man kunde påverka det 

som skrevs.  

 

Tid  

 SIP spar tid och effektiviserar arbete då det 

ersatt enskilda möten samt koordinerat 

insatser 

 

Planen  

 Få en dokumenterad helhetsbild 

 Nästan alla fick ta del av det som skrivits  

 De flesta föräldrarna upplever att det 

planerade har följts 

 Gemensamma planer kan vara ett stöd för 

samverkan genom att synliggöra ansvar 

och framsteg 

 Ha en kontaktperson med uppdrag att 

koordinera upplevdes som ett stöd och 

avlastade  

 En bra SIP kan ge struktur till 

samverkansmöten och bidra till att insatser 

kommer till stånd och att verksamheter får 

en helhetsbild  

Regleringar  

 Skollagen inte är lika tydlig som 

socialtjänstlagen och hälso- och 

sjukvårdslagen när det gäller samverkan.  

 Olika aktörer kan använda sig av olika 

begrepp och ha olika syn på uppgiften. 

 En osäkerhet finns kring olika planer – vad 

ska användas när och varför? 

 Socialtjänst och sjukvård vänder sig ibland 

mot att delta i möten kring någon som inte 

ännu är en klient eller patient. Skolan har 

uppfattat att de inte får kalla socialtjänsten i 

dessa fall, och att det är orimligt att belasta 

BUP med dem som inte är patienter.  

 

Information/Delaktighet  

 Föräldrar och ungdomar kan behöva hjälp 

att framföra sina önskemål, göra sina röster 

hörda vid samverkansmöten  

 Brister finns i verksamheters förmåga att 

prata med barn och göra dem delaktiga 

 

 

Tid  

 Svårt att få ihop möten 

 

 

 

Planen  

 Det skrivs inte alltid gemensamma planer 

även om riktlinjer fastställer så  

 Planen följdes inte konsekvent eller det blev 

ingen uppföljning.  

 De gemensamma planerna riskerar att 

fastna där de upprättats istället för att 

spridas till alla parter 

 SIP inte nödvändigtvis blir ett klargörande 

dokument.  Ett medvetet utvecklingsarbete 

krävs för att ta fram brukarvänliga, 

innehållsrika och uppföljningsbara planer 

 SIP verkar användas i få fall 

 SIP leder inte nödvändigtvis till beslut eller 

agerande, men kan ge en illusion av att ”nu 

har vi gjort vad vi ska” 
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Positivt och negativt om SIP? 

Vuxna 

Vad är SIP?  

När en person har behov av insatser från både socialtjänst och hälso-och sjukvård  

samt behov av att insatserna samordnas ska huvudmännen i enlighet med aktuell 

lagstiftning, gemensamt och tillsammans med den enskilde, förutsatt att personen 

samtycker, planera de insatser som behövs. Planeringen resulterar i en individuell plan 

enligt SoL3 eller HSL4, synonymt begrepp samordnad individuell plan (SIP.)   

 

Exemplen är fritt omarbetade av Karin Lindström, Uppdrag psykisk hälsa SKL, och 

fokuserar på användandet av SIP baserade på intervjuer med verksamhetsföreträdare, 

brukare och granskning av planer utifrån följande rapporter:   

 Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i 

Stockholms län, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet i 

Stockholm - 2012 Författare: Cecilia Löfgren och Emma Fredriksson  

 Individuell plan enligt SoL och HSL, Till nytta för brukarna? Sjuhärad FOU 

Välfärd – 2013 Författare: Sara Esbjörnsson och Anders Hagqvist 

 

Positivt om SIP att  Negativt om SIP att 

Allmänt  

 Det är ett nytt sätt att arbeta 

 Det borde finnas i alla ärenden  

 Samarbetsformer tydliggörs och urskiljer vem 

som gör vad.  

 

 

 

 

Regleringar  

 Andra samhällsaktörer som försäkringskassa, 

arbetsförmedling och kriminalvård kunde 

bjudas in vid behov även om de inte finns 

angivna i lagtext om SIP. 

Allmänt  

 Som konsekvens av regeringens 

handlingsplan PRIO psykisk ohälsa 2012–

2016 och SKL:s genomförande av den som 

innebar en styrning av utvecklingsarbete, 

välkomnade företrädare från kommun och 

öppenpsykiatri att man nu tvingades ”ta i 

sådant vi redan borde gjort” 

 

 

Regleringar  

 Det finns en begreppsförvirring mellan 

olika typer av planer som används inom 

och mellan kommun och landsting  
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Information/Delaktighet  

 Patienten/klienten blir delaktig  

 De fick komma till tals under mötet  

 De haft inflytande över vad som bestämdes   

 Den enskildes medbestämmande blev bättre 

 

Tid  

 Det förhindrar dubbelarbete 

 

 

 

 

 

Planen  

 Flertalet hade träffat ”någon” innan själva 

mötet för upprättandet av SIP:en 

 De haft nytta av planen 

 Den gemensamma planeringen blev bättre 

 Det är tryggt för klienten/patienten att veta 

nästa steg, hur planeringen skall gå till och 

vilka aktörer som är ansvariga 

 Istället för att skicka remisser till varandra 

träffas man för att gemensamt komma fram 

till mål och insatser 

 

 

 

   

Information/Delaktighet  

 SIP uppfyller inte alltid den enskildes 

upplevda behov  

 

 

 

Tid  

 Det är omständligt och tidskrävande att ta 

fram och arbeta med individuella planer 

och att följa upp dem 

 Praktiska svårigheter att vid behov få 

till träffar med många aktörer 

 

Planen  

 Personer på samverkansmöten är inte alltid 

beslutsföra. De kan ha dålig kunskap och 

dåliga rutiner om arbetet samt ha olika 

mallar 

 Det saknas kunskap att arbeta med 

målformuleringar. Hur ska man kunna 

följa upp och se resultat och påvisa för 

klienten att det har skett en förändring, om 

man inte har mätbara mål?   

 Planen inte uppfyllde kriterierna för en väl 

utformad SIP. Exempel på vad som 

saknades: information om vem planen 

avsåg, datum och/eller vilka som varit 

närvarande vid upprättandet av planen, 

tydligt mätbara delmål och förtydligade 

om vilka insatser den enskilde önskade. 

 Motivationsbrist finns. Man har svårt se 

effekten och nyttan med att skapa ett 

gemensamt dokument för 

klienten/patienten  

 Förarbetet med den enskilde var 

avgörande för om en plan blev realistisk 

och användbar i det dagliga arbetet. 

 

 

 


