
Enkäten kan användas första gången någon får en SIP och vid 
uppföljning av en SIP samt för att nå prestationsmål A4 och A5 i 
överenskommelsen ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk 
ohälsa 2015”. Läs mer om överenskommelsen här.
Barnet eller den unge ges möjlighet att svara på några enkla frågor om deras upplevelse 
av att få en SIP. Enkätsvaren kan användas i samtal mellan brukaren och behandlaren i 
ett fortsatt arbete om brukaren vill det. Detta är viktigt för att kvalitén i arbetet med SIP 
ska kunna utvecklas och förbättras. 

Med hjälp av brukarenkäten på webbsidan www.SIPkollen.se kan upplevelsen av 
kvalitén på samordningsmöten samlas in. (Föräldrar kan svara om barnet inte vill eller 
kan). En introduktionsfilm finns här.

Alla svar är anonyma.

Resultaten samlas hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Kommuner och 
landsting får en sammanställning av resultat uppdelade på kommun, landsting, ålder 
och kön. 

Systemet registrerar vilken insatsgivande kommun respektive insatsgivande landsting/
län som deltagit i arbetet med prestationsmål A4 och A5.

       Alla frågor och diagram kan skrivas ut på papper.

Hur gör ni?
Lämna information om enkäten till barnet, den unge och/eller dess föräldrar. 

Uppmana dem att svara på frågorna i direkt anslutning till att planen upprättas,  det 
tar bara några minuter. Kanske behöver ni finnas till hands för att svara på frågor om 
enkäten.

PERSONALINFORMATION

Om brukarenkäten SIPkollen   

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon - 08 452 70 00, www.skl.se

http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsenpsykiskohalsa/bedomningskriterier.1961.html
http://www.sipkollen.se
http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsenpsykiskohalsa/bedomningskriterier.1961.html


Efter att någon fått en SIP  
Efter att någon fått en SIP ska de ges möjlighet att svara på frågan om de vill svara på 
enkäten eller inte i enlighet med prestationskraven för 2015.

Om de vill svara på frågorna trycker de först på knappen

Om det är en ny SIP trycker de på knappen

De uppger ålder, kön, insatsgivande kommun och insatsgivande landsting/län. 
Sedan får de uppge hur mycket de håller med om följande påståenden:

• Jag tycker att personalen lyssnade på mig
• Jag får vara med och bestämma om vilket stöd jag/eller min familj ska få
• Jag tycker att vi pratade om det som är viktigt för mig
• Jag tycker att det är tydligt vem som gör vad
• Jag tycker att jag fick svar på mina frågor

Resultatet visas i ett diagram indelat i rubrikerna:

• Bemötande 
• Medbestämmande
• Relevans 
• Struktur
• Information 

Barnet eller den unge får en personlig kod som sparas för att de ska kunna jämföra sina 
resultat när SIP:en följs upp. Inga personuppgifter sparas på sidan.

Vid uppföljning av SIP
Om de redan har en SIP och den ska följas upp trycker de på knappen

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
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De uppger ålder, kön, insatsgivande kommun och insatsgivande landsting/län. Sedan 
får de uppge hur mycket de håller med om följande påståenden: 

• Jag tycker att personalen lyssnade på mig
• Jag får vara med och bestämma om vilket stöd jag/eller min familj ska få
• Jag tycker att vi pratade om det som är viktigt för mig
• Jag tycker att det är tydligt vem som gör vad
• Jag tycker att jag fick svar på mina frågor
• Jag upplever att det vi kommit överens om i den samordnade individuella planen följts

 Resultatet visas i ett diagram indelat i rubrikerna:

• Bemötande 
• Medbestämmande
• Relevans 
• Struktur
• Information 
• Uppföljning 

Barnet eller den unge får en personlig kod som sparas för att de ska kunna jämföra sina 
resultat nästa gång SIP:en följs upp. Inga personuppgifter sparas på sidan.

Om de inte vill svara på frågorna
Om de inte vill svara på frågorna trycker de på knappen

De anger ålder, kön och den kommun samt län som de bor i. Detta för att vi ska kunna se 
antal SIP:ar som upprättas.

Om de inte vill lämna synpunkter kan ni lämna denna information. 

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon - 08 452 70 00, www.skl.se


