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”Samordnad 
individuell plan är 
decenniets reform”
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Inledning

InledningInledning
Barn och unga kan behöva flera av samhällets stödfunktioner för att de ska klara målen i skolan, 
uppleva god livskvalitet och ha möjlighet till delaktighet i samhället. När stödet ges synkroniserat 
underlättar det för barnet och dennes familj.    

Redan 2010 infördes likalydande paragrafer i socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen att 
individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både från socialtjänst och hälso-
och sjukvård.   Planen benämns samordnad individuell plan (SIP) och tydliggör vem som gör vad. 
Lagstiftningen gäller personer i alla åldrar med olika behov av insatser.   

Skriften, ”Använd SIP – ett verktyg vid samverkan - Barn och unga 0-18 år”, arbetades fram 
inom ramen för Psynk-projektet (2012-2014). Skriften byggde på projektets tolkningar av lagens 
förarbete, ur ett barnperspektiv. Förarbetet i sin helhet finns att läsa i regeringens proposition 
2008/09:193 ”Vissa psykiatrifrågor m.m.”  

I version 4.0 av skriften är tolkningen av lagstiftningen densamma. Vissa delar har uppdaterats 
vilket vi hoppas ännu bättre ska vara till hjälp i den pågående utvecklingen av arbetet med SIP i 
kommuner och landsting (nu heter vi i projektet Uppdrag Psykisk Hälsa (2015- ff ).  Vi presenterar 
också en idé om hur man med hjälp av Mötescirkeln kan skapa trygga möten. Läs mer om detta på 
projektets hemsida.  

Vi hoppas att skriften ska inspirera och underlätta arbetet med att ge ett synkroniserat stöd av insatser 
till de barn och unga som behöver det och vi är glada att arbetet med SIP börjat sprida sig till att även 
omfatta statliga aktörer. Vi har uppmärksammat att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen på 
vissa håll i landet arbetar tillsammans med kommun och landsting i en vuxens sjukskrivnings-och 
rehabiliteringsprocess med SIP.    

Vi tror på SIP! 

Läs om projekt Uppdrag psykisk hälsa på www.uppdragpsykiskhälsa.se

September 2016  

Ing-Marie Wieselgren - projektchef, Uppdrag psykisk hälsa 

Karin Lindström - projektledare
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Kapitel 1 -  Lagparagraf 2 kap. 7 § SoL och 3 f § HSL 
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1.  Lagparagraf 2 kap. 7 § SoL och 3 f § HSL 

Sedan 1 januari 2010 finns både i socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen en bestämmelse 
om att kommun och landsting ska upprätta en samordnad individuell plan när en enskild har behov 
av insatser som behöver samordnas. Bestämmelsen inbegriper även privata utförare som kommun 
och landsting har avtal med. 

Även om huvudmännens insatser ska samordnas är det viktigt att komma ihåg att ingen huvudman 
har rätt att besluta om samhällsstöd som någon annan huvudman ska tillhandahålla.1 

Paragrafen säger: 

”När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården 
ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas 
om kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov 
tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas 
utan dröjsmål. 

Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet 
att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. 

Av planen ska det framgå

1.    vilka insatser som behövs,

2.    vilka insatser respektive huvudman ska svara för,

3.    vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget, och

4.    vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. Lag (2009:981).” 2

Den samordnade individuella planen skiljer sig från andra planer då den är tänkt att gälla alla 
enskilda och syftar till att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen, så att alla individers 
samlade behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodoses.3  Samordnad individuell plan kan 
upprättas för personer i alla åldersgrupper oberoende av om den enskilde har större eller mindre 
behov av samordning. 

De som i sin yrkesutövning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård upptäcker behov av samordning 
av insatser ska initiera till denna plan med den enskildes samtycke. 

Enligt Socialstyrelsens termbank kan termerna ”individuell plan enligt socialtjänstlagen och 
hälso- och sjukvårdslagen” och ”samordnad individuell plan” användas synonymt. En samordnad 
individuell plan definieras av Socialstyrelsens termbank som en ”vård- och omsorgsplan som 
beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från både hälso- och sjukvård och 
socialtjänst och som tagits fram genom samordnad vård- och omsorgsplanering”. 

1 Prop 2008/09:193 s. 22
2 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ändrad SFS 2013:1 141 Socialtjänstlagen (2001:453) ändrad SFS 2013:1 146
3 Prop 2008/09:193 ” Vissa psykiatrifrågor m. m” s. 19
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Kapitel 1 - Lagparagraf 2 kap. 7 § SoL och 3 f § HSL 

K
apitel 1

Frågor  
• Varför tror ni att denna lagstiftning kommit till?

•  Vilken skillnad tror ni att lagstiftningen kan göra för de 
barn och unga som behöver samordnade insatser från 
socialtjänst och hälso- och sjukvård?

•  Vilken skillnad tror ni att lagstiftningen kan göra för 
deras vårdnadshavare? 
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Kapitel 2 - Varför behövs SIP?

2. Varför behövs SIP?
Dagens ökade specialisering inom vård- och omsorgssektorn och mångfalden av utförare, såväl 
offentliga som privata, ställer höga krav på professionerna rörande effektiv samverkan. Denna 
samverkan behöver ske inom respektive huvudman såväl som huvudmännen emellan, allt för att 
förhindra att barnet eller ungdomen ”faller mellan stolarna” eller ”bollas” mellan verksamheter utan 
att få hjälp. 

En fungerande samverkan förenklar för föräldrar då de inte behöver lägga ner tid och energi på att 
samordna insatser som ges av huvudmännen.4

Föräldrar till barn med olika former av funktionsnedsättningar har fler frånvarodagar från 
förvärvsarbete jämfört med andra föräldrar. De berättar om svårigheter att utöva sitt yrke och om 
perioder av sjukskrivning och arbetslöshet med anledning av den tunga belastningen. 

Även brist på samordning nämns vilket leder till att föräldrarna tvingas ta ut fler dagar med tillfällig 
föräldrapenning än vad de tror skulle vara fallet om samordningen fungerade bättre.5  

Bestämmelserna i denna lagstiftning om samordnad individuell plan syftar till att säkerställa 
samarbetet mellan huvudmännen. 

4 RiR 2011:17 s 81-82 
5 RiR 2011:17 s 37-46 

Frågor 

•   För vilka målgrupper upprättar ni SIP idag?

•   Får alla de barn och unga som ni bedömer har behov av en SIP en sådan upprättad? 

•    Hur kan ni arbeta med att öka kännedomen om SIP inom er huvudman och hos annan huvudman? 

Syftet med planen är att:

Tidigt erbjuda samordnade insatser  

Identifiera vad barnet behöver

Samordna insatser mellan verksamheter 

 Försäkra sig om att såväl familj som verksamheter känner till vilka insatser som 
pågår eller planeras

Lättare kunna följa barnets framsteg

Säkerställa att barnets och familjens behov av stöd blir tillgodosett
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3. Förskola och skola 
Förskolan och skolan ska stödja alla elever 

Förskolans och skolans roll skiljer sig i vissa avseenden från de övriga aktörernas uppdrag. De har 
till huvuduppgift att stödja alla barns utveckling både personlighetsmässigt och kunskapsmässigt. 

Skolan har förutom sitt uppdrag att undervisa barn i olika ämnen ett kompensatoriskt uppdrag och 
ska sträva för att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen. 

Utbildningen ska också syfta till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 
medborgare.6 Att skolan har en avgörande betydelse för barns psykiska hälsa är väl belagd i dagens 
forskning.7 

Förskolan och skolan har en unik roll då de träffar alla barn dagligen och kan upptäcka barn som är i 
behov av mer stöd än vad de själva kan erbjuda.

Vad kan skolan göra när de upptäcker behov av samordning? 

Förskolan och skolan omnämns varken i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen eller i skollagen 
som en samhällsaktör som är skyldiga att upprätta en samordnad individuell plan när de ser en elevs 
behov av samordning av insatser för att dennes behov ska tillgodoses.

Enligt vår tolkning av 2 kap. 7 § SoL och 3 f § HSL finns däremot ingenting som hindrar att personal 
i förskola eller skola initierar och deltar i arbetet med planen. Detsamma gäller elevhälsans personal 
där skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens 
finns för att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser. 

På flera håll i landet är det i praktiken förskolan och skolan som tar flest initiativ till att en samordnad 
individuell plan upprättas. Hur detta går till brukar tydliggöras i regionala/lokala överenskommelser. 

Förskolan och skolan har en skyldighet att samverka när socialnämnden begär det, vilket regleras i 
29 kap. 13 § skollagen. Regeringen har även i andra sammanhang tydliggjort skolans betydelse och 
uttryckt att ”förskolan, skolan och fritidshemmet är naturliga delar av barnets vardag och att det inte 
minst är här som barn som far illa eller riskerar att fara illa bör bli upptäckta för att i ett tidigt skede 
få den hjälp och det stöd de kan behöva”.8  

6 1 kap. 4§ Skollagen
7 Socialstyrelsens Social rapport 2010
8 Prop.2009/10:165 ”Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet” s. 601

K
apitel 3

Kapitel 3 - Förskola och skola

Vad kan vara mer 
förebyggande och 
hälsofrämjande än att 
hjälpa en elev med att 
samordna samhällets 
insatser för att eleven 
ska må bra och kunna 
nå kunskapskraven i 
skolan?

Använd SIP - ett verktyg vid samverkan / Barn och unga 0-18 år 9



Kapitel 3 - Förskola och skola 
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Skolans åtgärdsprogram och SIP

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska hen ges sådant stöd och ett 
åtgärdsprogram utarbetas, där de särskilda stödinsatserna dokumenteras. Av åtgärdsprogrammet 
ska elevens behov av särskilt stöd framgå, när uppföljning och utvärdering ska ske och vem som är 
ansvarig.   Elever och vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas.  9

En samordnad individuell plan kan aldrig ersätta ett åtgärdsprogram men delar av ett åtgärdsprogram 
kan finnas med i den samordnade individuella planen och vice versa.

9 Prop 2013/14:160. ”Tid för undervisning- lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram”  

Frågor

•    Vilka rutiner har förskolan/skolan hos er då de upptäcker att ett barn är i behov 
av samordnade insatser? 

•   Hur deltar förskolan/skolan i arbetet med samordnad individuell plan?

•   Hur skulle ni vilja att de deltog?

förskolan, skolan och fritidshemmet är 
naturliga delar av barnets vardag och 
att det inte minst är här som barn som 
far illa eller riskerar att fara illa bör bli 
upptäckta för att i ett tidigt skede få den 
hjälp och det stöd de kan behöva
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Kapitel 4 - Ledningens betydelse

K
apitel 4

4. Ledningens betydelse 
Vid implementering och vidmakthållande av arbetet med samordnad individuell plan underlättar det 
om det finns en gemensam styr- och ledningsfunktion med företrädare från kommun och landsting.  
Ledning- och styrfunktionen behöver finnas på olika nivåer som ledningsnivå, förvaltningsnivå och 
politisk nivå.

Ledningen behöver med hjälp av interna kvalitets- och ledningssystem säkerställa att arbetet med 
samordnad individuell plan genomförs och utvecklas. I exempelvis överenskommelser, riktlinjer, 
rutiner och avtal ges tydliga signaler till verksamheter. 

I de länsövergripande överenskommelserna för personer med psykisk funktionsnedsättning ingår 
arbetet med de samordnade individuella planerna som en naturlig del.10  

När man arbetar med samordnad individuell plan kan otydligheter uppkomma avseende 
ansvarsfördelning inom och mellan huvudmännen. Då är det viktigt att använda organisationens 
lednings- och styrningssystem för att ta tillvara erfarenheter och skapa rutiner för de områden som 
är otydliga.

10 Överenskommelser om samarbete - Meddelandeblad 1/2010

Frågor

•    Har ni tydliggjort ansvarsfördelningen inom er huvudman kring vem som gör vad i de 
verksamheter som arbetar med barn och unga och hur får verksamheterna kännedom 
om denna? 

•    Har ni tydliggjort ansvarsfördelningen mellan huvudmännen om vem som gör vad i de 
verksamheter som arbetar med barn och unga och hur får verksamheterna kännedom 
om denna? 

•   Hur implementerar ni rutinerna för samordnad individuell plan? 

Vi ser att en utveckling av samverkansstrukturerna i många fall är 
nödvändigt för att lagstiftningen om samordnad individuell plan 
ska fungera så som lagstiftaren tänkt. 
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Kapitel 5 - Utvärdera och utveckla
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5. Utvärdera och utveckla
Varför utvärdera?

Statistik, resultat och utvärderingar är värdefull information till verksamheter och dess ledning för 
att få kunskap om hur den samordnade individuella planen används och fungerar. Frågor behöver 
ställas och data behöver samlas in för att undersöka hur planen bidrar till utveckling och samverkan. 
Varje verksamhet behöver diskutera vilken information och kunskap de behöver var för sig och 
tillsammans med samverkansparter.  

Hur?

För att veta hur arbetet med samordnad individuell plan ska utvecklas måste man veta var man vill 
komma och om man är på rätt väg. Det behövs en karta och kompass. Logikmodellen kan användas 
för att rita upp kartan. 

Mål måste finnas för att det ska vara tydligt vad man ska arbeta mot, resultatmått måste definieras 
för att veta om målet nås. Dessutom behöver man veta vad som gör att målet nås eller inte. Mått för 
de olika aktiviteterna måste definieras.  

Några mått  

•    Behovsmått ger kunskap om hur stort behovet är av samordnad individuell plan. Hur 
många barn behöver en SIP? Vilka skillnader finns mellan olika typer av målgrupper?

•    Processmått ger kunskap om vi arbetar med samordnad individuell plan på rätt sätt. 

•    Effektmått ger kunskap om vilka effekter SIP-arbetet ger för barn och vad som ger 
vilken effekt. Ökad funktionsförmåga? Bättre måluppfyllelse?

•    Systemmått ger kunskap om hur väl det system som SIP befinner sig i fungerar. 
Omgivande faktorer såsom välfungerande struktur för samverkan. 
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Kapitel 5 - Utvärdera och utveckla

K
apitel 5

Ett exempel på hur logikmodellen kan användas

En kommun vet hur många SIP:ar som upprättats idag men behovet bedöms vara avsevärt större. 
Målet är att om ett år upprätta fyrdubbelt fler SIP:ar. När målet är utprickat på kartan bestäms vilken 
väg som ska tas genom att bestämma aktiviteterna. Personal utbildas inom berörda verksamheter 
och rutiner utarbetas för arbetet med SIP. Dessutom avsätter alla som kan tänkas delta i ett sådant 
möte samma tid, varannan vecka, för att möjliggöra deltagande på möten. Genom måtten kan man 
se hur arbetet lyckas. 

Aktiviteter

Endagsutbildning 
för all personal

Rutiner arbetas fram

Alla verksamheter 
avsätter särskild tid åt 
SIP-möten

Personalen kan gå på möte 
där en SIP upprättas inom 
x-antal dagar

Det finns rutiner i 
alla verksamheter

All berörd personal har 
utbildats

Mått Mål- och resultatmått

Exempel: Kommun X behöver upprätta fler SIP:ar än idag

Logikmodell

Endagsutbildning 
för all personal

Rutiner arbetas fram

Alla verksamheter 
avsätter särskild tid åt 
SIP-möten

Personalen kan gå på möte 
där en SIP upprättas inom 
x-antal dagar

Det finns rutiner i 
alla verksamheter

All berörd personal har 
utbildats

Fyrdubbla 
antalet SIP:ar 

gentemot 
idag
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Kapitel 5 - Utvärdera och utveckla

Kontinuerlig uppföljning
För att se om man är på rätt väg behövs en kompass. Cirkeln kan användas för detta. Den visar i vilken 
ordningsföljd olika delar ska göras för att kontinuerligt följas upp. En aktivitet planeras, genomförs, 
studeras och eventuella ändringar genomförs. Prova, se vad som fungerar, studera, ändra och prova 
igen. Cirkeln kan användas i alla moment i logikmodellen med olika hastighet. För att följa upp det 
långsiktiga målet kan det ta ett år för cirkeln att gå ett helt varv medan den för andra aktiviteter 
kan gå ett varv på en vecka. 

Exempel 
En utbildningsdag för personal planeras och dagen genomförs. När man tittar närmare på 
genomförandet upptäcks att personal från en viss verksamhet inte deltagit. Det fanns inte vikarier 
så att personalen kunde frigöra tid till utbildning. Nästa steg blir att göra en förändring och erbjuda 
utbildningsdagen vid två olika tillfällen så att personalgruppen kan delta vid olika tillfällen.  

Med den förändringen används cirkeln igen och på ett enkelt sätt kan man arbeta med att utveckla 
verksamheten systematiskt och utvärdera den efter hand. 

Olika roller i utvärderingsarbetet
Olika nivåer i ledning- och styrningssystemet behöver olika slags information om utveckling 
och utvärdering beroende på deras funktioner. Detta kan åskådliggöras genom att vända på 
logikmodellen (se nästa sida). 

Det är viktigt att veta vilken funktion de olika nivåerna har och vilka beslut som fattas på vilken nivå. 

Kommunikation mellan nivåerna är viktigt. Det möjliggör för de politiska målen att nå förvaltningen 
och enheterna och för enheterna att nå förvaltningen och politikerna med sina idéer och sin kunskap.

Exempel: Endagsutbildning för all personal

(T. Nolan, E Deming m fl)

K
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Ändra
Utbildningsdagen ges vid 
två olika tillfällen så att halva 
personalgruppen kan gå vid 
olika tillfällen

Studera
Personal från en viss 
verksamhet har inte deltagit

Genomför
Utbildningsdagen 

genomförs

Planera
Utbildningsdag 

planeras
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Kapitel 5 - Utvärdera och utveckla

Frågor

•   Vilka data är viktiga för er verksamhet att samla in och följa?

•    Hur bidrar ny kunskap och nya erfarenheter från det praktiska arbetet med planen till er 
verksamhetsutveckling?

•    Hur återkopplar ni resultat till verksamheterna, ledningen, förvaltningen och politiken om det 
arbete ni utför och de mål ni uppnår i arbetet med samordnad individuell plan?

Barn och vårdnadshavares erfarenheter och åsikter
Med intervjuer och utvärderingsblanketter på papper eller digitalt kan man ta reda på barnets och 
vårdnadshavarens samt verksamhetsföreträdarnas upplevelse av och synpunkter på arbetet med 
samordnad individuell plan. 

Frågorna kan handla om hur man upplevt mötet, om man haft inflytande och känt sig delaktig i 
arbetet och på mötet, vilka som deltog på mötet, om planen bidragit till att det är tydligt vem som gör 
vad och om planen varit till nytta. Frågorna kan ställas antingen i direkt anslutning till mötet eller 
efter några dagar.  

Olika nivåer i ledning- och 
styrningssystemet behöver olika 
slags information om utveckling och  
utvärdering beroende på deras olika 
funktioner.

Det är viktigt att veta vilken funktion 
de olika nivåerna har och vilka beslut 
som fattas på vilken nivå.
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SIPkollen

En webbaserad enkät som söker fånga hens upplevelse av att få en SIP. Enkäten kan användas såväl 
första gången någon får en SIP som vid uppföljning. Svaren från enkäterna går inte att spåra vare sig 
till person eller verksamhet. Resultatet sammanställs på aggregerad nivå och kan utgöra underlag 
för er verksamhets systematiska utvecklingsarbete. Om brukare/patient vill att du som behandlare 
direkt ska få ta del av hens upplevelse behöver ni komma överens om det. 

Enkäten fungerar på datorer, läsplattor som smartphones. Såväl enkät som  resultat kan skrivas ut.

Följande påståenden ska tas ställning till:

• 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

• Resultat av inlämnade enkäter presenteras uppdelade på kommun, landsting, ålder 
 och kön på SIPkollens webbsida. Statistiken är uppdelad för att kommun och landsting 
 ska kunna jämföra sina resultat. En topplista visar de kommuner och landsting med 
 flest genomförda enkäter per invånare. 

Läs mer om SIP-kollen på vår hemsida 

www.uppdragpsykiskhälsa.se
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6. SIP och andra planer
Det finns flera olika planer som kommuner och landsting är skyldiga att upprätta och arbeta med.  
Bestämmelserna har tillkommit under flera års tid och regleras i olika lagstiftningar och föreskrifter. 

Till skillnad från andra planer som kan vara begränsade till vissa målgrupper, är den samordnade 
individuella planen tänkt att användas för alla individer som har behov av samordning av insatser 
från socialtjänsten och hälso- och sjukvården. 

Av förarbetena till lagen framgår att den individuella planen inte ska innebära onödig administration 
inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.11 Där står att barnet kan ha andra planer som 
upprättats sedan tidigare, enligt annan bestämmelse, och då behövs inte en SIP så länge den tidigare 
planen uppfylls och används enligt de föreskrivna krav som gäller för den samordnade individuella 
planen.12 När socialtjänsten utreder ett barnavårdsärende i enligt med systemet Barns behov i 
centrum, BBIC, kan den samordnade individuella planen ses som ett komplement. 

I lagtexten uttrycks det klart att av den samordnade individuella planen ska det framgå vilka insatser 
som behövs, vilka insatser respektive huvudman ska svara för, vilka åtgärder som vidtas av någon 
annan än kommunen eller landstinget och vem av huvudmännen som ska ha det övergripande 
ansvaret för planen. 

11  Prop 2008/2009:193 ” Vissa psykiatrifrågor m. m” s.20
12 Prop 2008/2009:193 ” Vissa psykiatrifrågor m. m” s.26

Kapitel 6 - SIP och andra planer

Vi ser att det finns fördelar med att använda SIP när samordning behövs. 
Planen är ett gemensamt dokument för aktörer som ger insatser och alla 
känner igen den. Den har ett tydligt fokus på att beskriva vem som gör vad. 
Den förutsätter den enskildes delaktighet. Allt detta ger planen ett starkt 
symboliskt värde med stor möjlighet att förändra.

Frågor

•   Vilka planer arbetar ni med idag? Vilka syften har de och hur används de? 

•   Hur arbetar ni med SIP i barnavårdsärenden?

•   Hur arbetar ni med att tydligt beskriva vem som ska göra vad? 
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Kapitel 7 - Information och utbildning om SIP

7. Information och utbildning
Alla som kan bli involverade i arbetet med en samordnad individuell plan kan behöva information 
och utbildning om syftet med planen och hur arbetet går till. Informationen behöver vara tydlig och 
kan ges på olika sätt. En del kommuner och landsting har material publicerat på sina hemsidor. 

Information

Innehåll som kan behövas i informationsmaterial till barn, vårdnadshavare och deras närstående:   

• Vad är en SIP?
• Vem kan få en SIP?
• Vad är syftet med planen?
• Vilka verksamheter berörs?
• Hur går ett möte till?
• Hur utses huvudansvarig/planansvarig och vad ska hen göra? 
• Hur följs planen upp?
• Information om att planen är frivillig och upprättas med samtycke   
• Hur kan barn/ungdom och vårdnadshavare vara delaktiga i arbetet?
• Var man kan få mer information om SIP?

Det kan vara bra att ha särskild utformad information till all personal som kan komma att bli 
involverade i arbetet då kännedomen om den här planen varierar.

Innehåll som kan behövas i informationsmaterial till personal:  

• Syfte med en plan 
• Inhämtande av samtycke
• Rutiner för när och hur vi kallar till möte
• Förberedelser inför möte med familjen 
• Hur arbetet går till  
• Vad förväntas av de professionella

Utbildning

Flera kommuner och landsting har genomfört och planerar att genomföra utbildningar om hur 
de ska arbeta med samordnad individuell plan. På flera håll medverkar brukare/patienter på 
utbildningarna och delar med sig av sin egenupplevda kunskap. 

Det är viktigt att kontinuerligt genomföra utbildningar om samverkan och SIP då medarbetare slutar 
eller tillkommer och dialogen om samverkan och samordning hela tiden behöver hållas levande.  

På Uppdrag psykisk hälsas webb finns färdiga utbildningspaket för halvdagar som riktar 
sig till personal som arbetar med barn och unga samt vuxna. Utbildningspaketen består av 
grundutbildningar till personal med liten eller ingen förkunskap om samordnad individuell plan 
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samt fördjupningsutbildningar för personal med viss förkunskap om samordnad individuell plan. 
Där finns en överblick och checklista av innehåll och vad du behöver tänka på före och under 
genomförandet av utbildningarna. 

Det tidigare Psynkprojektet har gjort två webb-utbildningar, en kort och en längre, som finns på 
projektets webbsida men även länkad till Socialstyrelsens kunskapsguide.13 Den korta versionen 
vänder sig till alla som vill veta vad en samordnad individuell plan är, exempelvis föräldrar, 
ungdomar, politiker eller personal som ska medverka vid ett möte där man ska upprätta en SIP. Den 
längre versionen vänder sig till de i arbetsledande funktion, de som arbetar med utvecklingsfrågor 
eller upprättar samordnade individuella planer. Dessutom finns en kort informationsfilm ”SIP på 3 
minuter”, som är framtagen för att beskriva SIP. Filmen vänder sig brukare, personal och politiker, 
men även till chef som utvecklingsledare som vill sprida information om SIP i sin verksamhet. 
Informationsfilmen om SIP berör alla åldrar.

13  www.kunskapsguiden.se under fliken webbutbildningar 

Frågor

•   Hur informerar ni barn och deras vårdnadshavare? 

•   Är information tillgänglig även för personer med olika typer av  
      funktionsnedsättningar?  

•   Finns behov av information på flera språk? 

•   Hur arbetar ni med att utbilda om SIP?

•   Hur medverkar brukare/patient i utbildningarna?

Kapitel 7 - Information och utbildning om SIP
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Kapitel 8 - När behövs SIP?

8. När behövs SIP?
Situationer när en samordnad individuell plan kan behövas:

När samordning efterfrågas   

Inte bara barnet och dess vårdnadshavare kan fråga efter en plan utan även en närstående. I 
propositionen står att det endast bör vara i undantagsfall som någon nekas en samordnad individuell 
plan när den efterfrågas av den enskilde.14 Tänk på att en familj kan ha många kontakter med olika 
vårdgivare och inte själva kan förväntas veta vilka olika slags planer som skulle underlätta för dem. 
Berätta om möjligheten med samordnad individuell plan!

När kompetens behövs från fler verksamheter

En verksamhet kan upptäcka behov av insatser hos ett barn eller en ungdom som de själva inte har 
kompetens att ge. För att barnet ska få rätt insats från rätt verksamhet kan ett samordningsmöte 
behövas med andra yrkeskompetenser och verksamheter. Det kan också handla om att insatser från 
andra är nödvändiga för att den huvudman som gör bedömningen av planeringsbehovet ska kunna 
fullgöra sitt ansvar.15  

Även om insatser ska samordnas är det viktigt att komma ihåg att ingen huvudman har rätt att besluta 
om samhällsstöd som någon annan huvudman ska tillhandahålla.16 Var och en av verksamheterna 
gör alltså sin egen bedömning.

När ansvarsfördelning behöver tydliggöras

När det är otydligt för familjen och/eller verksamhetsföreträdarna vad olika verksamheter gör eller 
planerar att göra. Familjen kanske hänvisas från verksamhet till verksamhet. 

När insatser behöver ges samtidigt eller i särskild ordningsföljd  

För att få ökad effekt behöver en del insatser ges samtidigt eller i särskild ordningsföljd. En plan kan 
ge de involverade en försäkran om detta. 

När en familj ”bollas runt”

Om ett barn och deras familj ”bollas runt” utan att någon verksamhet tar ansvar för barnet och 
dennes behov kan ett samverkansmöte behövas för att tydliggöra vem eller vilka som bäst kan hjälpa 
familjen. Vid mötet kan en SIP upprättas.

14 Prop 2008/09:193 s. 25
15 Prop 2008/09:193 s. 21
16 Prop 2008/09:193 s. 22

Frågor •   När initierar ni en samordnad individuell plan? 
•   Finns det andra tillfällen när en SIP skulle kunna användas?

K
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Kapitel 9 - Process för upprättande av SIP

9. Process för upprättande av SIP
I detta avsnitt kan du se ett medlemsexempel på den arbetsprocess man byggt upp när en samordnad 
individuell plan ska upprättas.   

Processen börjar när behov av samordning upptäcks. Efter inhämtat samtycke arbetar man vidare 
och eventuellt behövs ett förberedande möte med vårdnadshavare och eventuellt barn utifrån dess 
ålder och mognad. 

När aktörerna träffas tillsammans med vårdnadshavare och eventuellt barn ska det finnas en tydlig 
struktur på mötet. Fokus på mötet ska vara vem som ska göra vad. Planen upprättas på en gång eller 
skrivs i efterhand. 

Man kan mötas antingen fysiskt i ett rum eller med hjälp av videoteknik eller liknande. Tänk på vad 
som blir bäst för vårdnadshavare och barn! 

Arbetet har ett tydligt avslut så att vårdnadshavare, barn och aktörerna vet när samordningen med 
hjälp av den samordnade individuella planen är avslutad.

Vill du ha tips på vad som är bra att tänka på som ordförande, se bilaga 2, ”Tips till ordförande på 
möten”.

Frågor

•   Hur ser er process ut?

•   Känner medarbetarna till den?

•   Hur presenteras processen för barn och dess vårdnadshavare?
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Kapitel 9 - Process för upprättande av SIP
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Kapitel 10 - Samtycke

10.   Samtycke 
Det är barnets vårdnadshavare som ger samtycke till att en samordnad individuell plan upprättas. 
Detta innebär att det är vårdnadshavaren som genom sitt samtycke också utser vilka vårdaktörer 
som kallas till mötet. I beaktande av barnets ålder och mognad bör hen också tillfrågas. 

I praktiken handlar samtycket om vilka myndigheter som får samarbeta om vad. Ett samtycke kan 
vara partiellt, det vill säga gälla endast vissa uppgifter. Samtycket bör innehålla en angivelse under 
vilken tidsperiod samtycket gäller. 

Sekretessbestämmelserna medför som regel att den enskilde måste ge sitt medgivande till att uppgifter 
lämnas från den ena huvudmannen till den andra. Det är inte meningen att planeringsskyldigheten 
i detta fall utvidgar möjligheten att utbyta information, utan planeringen ska ges utifrån gällande 
sekretessbestämmelser.17

17 Prop 2008/09:193 s. 25

Vi har lagt märke till att samtycke antingen 
inhämtas skriftligt eller muntligt. I de fall 
samtycket inhämtas skriftligt används 
särskild blankett eller på planen särskilt 
markerat utrymme. 

Frågor •   Hur informerar ni om samtyckets betydelse?

•   Hur inhämtar ni samtycke?   
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Kapitel 11 - Delaktighet

11.  Delaktighet 
Barnet och vårdnadshavares delaktighet är central i allt arbete med samordnad individuell plan. Det 
är deras behov och önskemål som ska utgöra utgångspunkten för planeringen. 

I lagtexten lyfter man fram att närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen om det 
är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. Detta innebär att släktingar och vänner som står 
familjen nära kan involveras. Planeringen ska utgå från den enskildes hela livssituation och där har 
närstående en viktig roll att fylla.18 

Vårdnadshavaren ska ges möjlighet att aktivt delta såväl i planeringen som under möten. Barnet kan 
delta beroende på ålder och mognad. Kanske har hen då önskemål om vem som ska finnas med som 
stöd under mötet och förklara vad som händer.19 Med olika metoder kan barn komma till tals och 
göras delaktiga i arbetet med den samordnade individuella planen utan att vara med på själva mötet, 
exempelvis genom att delta i en del av mötet, eller att i brev som läses upp under mötet uttrycka vad 
de tycker.  

Barnrättsperspektiv 

Sverige har sedan flera år tillbaka ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter som innehåller 
bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn, även kallad barnkonventionen. Konventionen är 
juridiskt bindande för de stater som har ratificerat (förpliktat sig att följa) den.

Några av barnkonventionens artiklar som har koppling till arbetet med samordnad individuell plan: 

•    Artikel 12. Där kan man läsa om varje barns rätt att uttrycka sin mening och höras i alla 
frågor som rör hen. Vidare står att barnets åsikt ska beaktas i förhållande till dess ålder och 
mognad.  

•    Artikel  23. Där kan man läsa om att barn med funktionshinder har rätt till ett fullvärdigt och 
anständigt liv som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället. 

•    Artikel 24. Där kan man läsa att varje barn har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och 
rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas. 

•   Artikel 26. Tar upp att varje barn har rätt till social trygghet.20

18 Prop 2008/09:193 s. 24-25
19 Prop 2008/09:193 s. 25
20 www.unicef.se  

Frågor •   På vilket sätt kan barn vara delaktiga?

•   På vilket sätt kan vårdnadshavare vara delaktiga?

•   På vilket sätt kan närstående vara delaktiga?
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Kapitel 12 - Vem kan ta initiativ, initiera och delta?

12.  Vem kan efterfråga, initiera och delta? 
Vem som helst som i sin yrkesutövning inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården har 
uppmärksammat ett behov av samordning av insatser, kan ta initiativ till att en samordnad individuell 
plan upprättas. Arbetet ska påbörjas utan dröjsmål, det vill säga inom några dagar. 

Nedan finns olika företrädare som kan initiera och delta i arbetet.

Barn och vårdnadshavare kan efterfråga en SIP och delta i arbetet. 

Närstående kan efterfråga en SIP och delta. Det kan vara släktingar, far- och morföräldrar, vänner 
och andra viktiga personer i familjens liv. 

I förarbetet till lagen står att det är i sista hand kommun och landsting som avgör om en plan behövs 
men det bör bara vara i undantagsfall som den enskilde nekas en plan när hen anser att det behövs 
en sådan.21 

Företrädare för hälso- och sjukvården ska initiera och delta. Det kan exempelvis handla om 
yrkesverksamma inom barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomshabiliteringen, 
barnhälsovården och barn- och ungdomsmedicin, primärvården och annan så kallad ”första linje”-
verksamhet. 

Företrädare för socialtjänstens myndighetsutövning såväl som öppenvård ska initiera och delta. 
Det kan handla om yrkesverksamma inom olika utrednings/behandlingsenheter, LSS-verksamheter 
och boenden, försörjningsstödsenheter, råd och service-enheter och andra verksamheter. 

Företrädare för samorganiserade verksamheter inom socialtjänst och hälso- och sjukvård ska 
initiera och delta. Det kan till exempel vara yrkesverksamma som arbetar vid familjecentraler, 
beroendevårdsenheter för ungdomar, ungdomsmottagningar och råd och service-enheter. 

Företrädare för elevhälsa, förskola och skola kan enligt vår tolkning, både föreslå att ett arbete 
med SIP ska startas upp och/eller delta i arbetet med planen. Det kan exempelvis handla om 
yrkesverksamma inom öppen förskola, förskola, grundskola, gymnasieskola och fritidsverksamhet. 
Kommuner kan dock genom ha egna rutiner som anger att elevhälsan, skolan och förskolan ska ta 
initiativ till SIP om de bedömer att barnet eller den unge är i behov av det. Hur detta går till beskrivs 
i regionala/lokala överenskommelser.

21 Prop. 2008/09:193 s 25-26

Frågor

•   Vilka brukar enligt er erfarenhet ta initiativ till en samordnad individuell plan?

•    Vilka fler skulle behöva ta initiativ och hur gör ni för att sprida arbetssättet även till 
dessa?

•    Är privata vårdgivare och andra aktörer som er huvudman har avtal med införstådda 
i att de förväntas arbeta med SIP?
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Kapitel 13 - Huvudansvarig

13.  Huvudansvarig
I den likalydande bestämmelsen i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen står att det av den 
samordnade individuella planen ska framgå vem av huvudmännen som har det övergripande ansvaret 
för planen. I propositionen förtydligas att det framförallt för den enskilde och dennes närstående 
behöver vara tydligt bestämt vilken huvudman som har huvudansvaret för att kalla till nästa möte, 
om ett sådant behövs, och vem som har huvudansvaret för att följa upp de insatser som planerats. I 
praktiken har det inneburit att man på flera håll i landet utsett en person inom socialtjänsten eller 
hälso- och sjukvården som har huvudansvaret.  

Den som har huvudansvaret behöver inte vara den som initierat eller kallat till planeringen. Detta 
bör istället avgöras utifrån den enskildes önskemål och behov, i detta fall vårdnadshavarens och 
barnets, och av insatsernas karaktär. Huvudregeln bör vara att den huvudman som den enskilde 
bedöms ha mest kontakt med får det övergripande ansvaret.22   

Rollen som huvudansvarig kan skifta under tiden man arbetar med planen. 

22  Prop 2008/09:193 s. 24

Frågor 

•   Hur utses huvudansvarig hos er och vad ingår i dennes roll?

•    Hur anpassar ni rollen som huvudansvarig efter samordningens omfattning och 
vårdnadshavarens behov?

•    Hur gör ni om vårdnadshavaren behöver mer stöd med samordning än vad den 
huvudansvarige kan ge?

Vi har märkt att man kallar de personer som har huvudansvar för 
planen eller för specifika uppgifter i planen olika saker, exempelvis 
planansvarig, samordnare, koordinator eller lots.
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Kapitel 14 - Planens innehåll

14.   Planens innehåll 
Ändamålsenliga blanketter har arbetats fram i olika kommuner och landsting. Några använder 
samma blankett oavsett den enskildes ålder medan andra använder särskilda blanketter för vuxna 
och andra för barn. Det finns även verksamheter som utformat ett IT-stöd för planerna, vilket ger 
förutsättningar för verksamheterna att sammanställa data på aggregerad nivå. Tänk på att göra 
blanketten enkel!

Exempel på uppgifter i blanketter: personuppgifter, planansvarig, deltagande i möte, skola där 
barnet eller ungdomen går, barnets behov och insatser som behövs, vad som fungerar bra för barnet 
(styrkor), konkreta insatser, vem som är ansvarig för vilken insats, tidsperiod för insatserna, kort-
och långsiktiga mål, vilka andra planer som finns, barnets och vårdnadshavarens uppfattning om 
insatserna, datum för uppföljning av planen och vem som kallar till nytt möte, samtycke, plats för 
underskrifter av barnet och vårdnadshavare samt alla involverade samt vilka som fått en kopia av 
planen.

Kort – och långsiktiga mål  

Av planen ska framgå vilka insatser som behövs samt vilka insatser respektive huvudman ska svara 
för och vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget. I förarbetena 
står att det kan handla om en ansvarsfördelning som är tämligen okomplicerad, som vilka insatser 
kommunen ger på bestämda tider och vilka tider en viss vård finns tillgänglig om behov av stöd 
behövs. Det kan också handla om ett mer skräddarsytt samarbete där man kommer överens om vem 
som gör vad om en brukares mående försämras. Verksamheternas respektive insatser ska beskrivas 
så konkret som möjligt.23  

De aktiviteter som barnet eller vårdnadshavare själva ska genomföra kan också skrivas i planen.

Det är viktigt att familjen är med och sätter målen då det ökar deras motivation. Målen ska formuleras 
på ett enkelt och konkret sätt.

Ibland är alla överens om de uppsatta målen och ibland är man inte överens. Om man tycker väldigt 
olika bör detta framgå av planen. Det är viktigt att verksamhetsföreträdarna är lyhörda gentemot 
barnet och dennes familj och frågar efter deras behov inom de olika områdena.

Målen delas upp i kort- och långsiktiga för att man lättare ska kunna se vilka steg man behöver ta på 
kort sikt för att nå de långsiktiga målen. En planering för stödinsatser kan ges under en längre tid och 
beröra stora delar av barnets livssituation men det kan också behövas göras en planering av insatser 
för kortare tid för att omedelbart lösa en aktuell situation. Till exempel kan barnet under en längre 
tid behöva insatser för sitt tvångsmässiga beteende från barn- och ungdomspsykiatrin samtidigt som 
det behöver omedelbar insats för sin dyslexi genom hjälpmedel i skolan. 

När målen uttrycks konkret och tydligt blir de begripliga för barnet och dess vårdnadshavare men 
även för verksamhetsföreträdarna. 

23 Prop 2008/09:193  s.23- 24
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Kapitel 14 - Planens innehåll

Frågor för att formulera konkreta mål: 

•   När ska insatsen påbörjas?

•   När ska insatsen ges?

•   Hur ofta ska insatsen ges?

•   Var ska insatsen ges?

•   Vem ska utföra insatsen?

Exempel på målformulering

En ungdom vill inte gå i skolan. Hen trivs inte i skolan, har svårt att koncentrera sig på lektionerna, är 
ängslig och tvättar händerna alltför ofta. Hen har också svårt att sova om nätterna och det är bråkigt 
hemma. 

Det långsiktiga målet är att hen ska gå i skolan, delta på lektionerna och bli av med sitt tvångsmässiga 
beteende. För att hen ska kunna göra det behövs kortsiktiga mål brytas ner i konkreta insatser/
aktiviteter, se bild nedan. Det är viktigt att tydliggöra vem som har ansvar för vilken insats.  

Kortsiktiga mål Insatser/aktiviteter Ansvar

1.    Stiga upp och klara 
morgonrutinerna

Familjebehandling X timmar/vecka Socialtjänstens familjebehandlare

Hjälpmedel i hemmet. Hembesök inbokat datum X. Habiliteringen

KBT-behandling mot tvångsbeteende X timmar/vecka Barn- och ungdomspsykiatrin

Familjen dokumenterar i dagbok Familjen

2.    Komma iväg till skolan 
varje dag i veckan

Familjebehandling X timmar/vecka Socialtjänstens familjebehandlare

KBT-behandling mot tvångsbeteende X timmar/vecka Barn- och ungdomspsykiatrin

Familjen dokumenterar i dagbok Familjen

Elevassistent möter upp utanför skolan varje vardagsmorgon Skolan

3.   Delta på lektionerna Stöd av elevassistent i skolan X timmar/dag Skolan

KBT-behandling mot tvångsbeteende X timmar/vecka Barn- och ungdomspsykiatrin

Familjen dokumenterar i dagbok Familjen

Specialpedagogisk undervisning X timmar/vecka Skolan

Exempel på målformulering

K
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Kapitel 14 - Planens innehåll

Uppföljning av planens innehåll 

Planen ska följas upp. Hur ofta detta behövs varierar beroende på barnets situation. Planera gärna 
in tid för uppföljningsmöte redan vid första mötet. När en samordnad individuell plan ska följas upp 
bedöms den utifrån barnet och dennes familjs specifika situation och mående. 

Uppföljningar kan innehålla uppgifter om: 

•   Hur det går för barnet jämfört med tidigare uppsatta mål

•   Ny information eller ändrade omständigheter, exempelvis skolbyte eller ny adress

•   Har de inblandade genomfört de insatser de åtagit sig enligt planen?  

•   Har insatserna givit önskad effekt på kort och lång sikt?

•   Behövs annan insats?  

Frågor

•   Hur arbetar ni med kort- och långsiktiga mål i planen?

•   Hur följer ni upp målen?

•    Hur gör ni om det uppkommer händelser mellan möten som behöver tas om hand innan 
uppföljningen?
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Kapitel 15 - Dokumentation

15.  Dokumentation 
Den samordnade individuella planen har fokus på samordning och ska säkerställa den.

I planen dokumenteras de insatser som ska samordnas kring barnet. Planen ersätter inte den 
dokumentation som behöver göras i respektive dokumentationssystem inom socialtjänsten och 
hälso- och sjukvården. 

Av planen ska det tydligt framgå vilka insatser som barnet ska få från socialtjänsten respektive hälso-
och sjukvården. Även insatser som ges från förskola och skola tas upp i förekommande fall.

Planen upprättas med fördel vid mötet när överenskommelser om insatser görs. Efter att planen 
upprättats brukar den undertecknas av ungdomen, vårdnadshavare och berörda samverkansparter 
för att tydliggöra att alla är överens om innehållet i planen. 

Kopior av planen

Vårdnadshavaren får en kopia av planen. Närstående till familjen kan också få en kopia om inte 
vårdnadshavaren motsätter sig detta. De samverkande parterna erhåller varsin kopia som förs in i 
barnets journalhandlingar inom hälso- och sjukvården och i motsvarande dokumentationssystem 
inom socialtjänsten. 

Originalet kan tas omhand av den som utses som huvudansvarig. 

Frågor 

•   På vilket sätt dokumenteras den samordnade individuella planen?

•   Vilka får en kopia av planen?

•   Vem får originalet av planen?

K
ap

ite
l 1

5

32  Använd SIP - ett verktyg vid samverkan / Barn och unga 0-18 år



Frågor 

•   På vilket sätt dokumenteras den samordnade individuella planen?

•   Vilka får en kopia av planen?

•   Vem får originalet av planen?

Kapitel 16 - SIP avslutas

16.  SIP avslutas
Den samordnade individuella planen avslutas när de uppsatta målen är uppfyllda, när barnet inte 
längre har behov av insatser som behöver samordnas och nya behov av samordning inte förväntas 
uppstå inom den närmaste tiden.

Det är viktigt för alla involverade, såväl barnet dennes vårdnadshavare samt övriga aktörer, att få veta 
när planen inte längre gäller.

Planen avslutas om samtycke dras tillbaka. 

När planen avslutas dokumenteras detta i respektive verksamhets dokumentationssystem.

Frågor 

•   Hur avslutar ni en samordnad individuell plan? 

•   Hur kommuniceras detta?
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17.  Vi ser utmaningar men tror på 
huvudmännen
Lagstiftningen om samordnad individuell plan har ett tydligt individperspektiv vilket kräver en 
flexibel organisation. Många som hör av sig undrar: hur gör vi för att lagstiftningen ska fungera i 
praktiken så som det är tänkt?

Individens behov av insatser avgör

I lagparagrafens första stycke står ”När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten 
och från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell 
plan. Planen ska upprättas om kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den 
enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. 
Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.”24   

Förarbetena till lagbestämmelsen poängterar att det är individens behov av insatser för att få sina 
behov tillgodosedda som avgör om kommunen eller landstinget ska upprätta en plan. Det nämns 
varken i lagstiftningen eller i förarbetena att den enskilde behöver vara ett ”pågående ärende” hos 
båda huvudmännen för att få en plan upprättad, det vill säga den ”upptäckande” huvudmannen kan 
initiera en SIP utan att den enskilde har kontakt med den andre huvudmannen. Det räcker med att 
kommunen eller landstinget bedömer att en plan behövs för att man ska påbörja arbetet. 

Vi ser att lagstiftningens tydliga individperspektiv är en utmaning för båda huvudmännen och ställer 
stora krav på att det finns en känd och fungerande samverkansstruktur att falla tillbaka på. 

Ingen huvudman har rätt att besluta om insatser som någon annan ska 
tillhandahålla 

I förarbetet står att ingen huvudman har rätt att besluta om insatser som någon annan ska 
tillhandahålla.25 Ingen huvudman kan alltså tvinga en annan huvudman att erbjuda insatser, denna 
behovsbedömning måste varje huvudman ansvara för själva. 

24   Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ändrad SFS 2013:1 141 Socialtjänstlagen (2001:453) ändrad SFS 2013:1 146
25   Prop 2008/09:193 s. 22
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Kapitel 17 - Vi ser utmaningar men tror på huvudmännen

Kan man tvinga en huvudman att komma till ett möte? 

I själva lagtexten står det att planen ska upprättas ”...om kommunen eller landstinget bedömer att 
den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda...”. Vi tycker att detta är en tydlig 
formulering där lagstiftaren pekar på att om en huvudman bedömer att den andre huvudmannen 
behövs så ska den andre huvudmannen delta. I lagens förarbete finns inget skrivet om detta.

Vi har sett att verksamheter på olika håll i landet löpande försöker komma överens om vilka tider 
som passar verksamhetsföreträdarna och familjen bäst för att mötas. En annan väg kan vara att 
verksamheter sinsemellan överenskommer om stående tider där verksamhetsföreträdare på 
förhand har avsatt tid för att delta i samverkansmöten, exempelvis en given tid varannan vecka. 
Tiden utnyttjas till samordningsmöten när behov uppstår. Andra väljer en mer reaktiv strategi och 
avvikelserapporterar när företrädare från andra verksamheter uteblir från ett möte.

Vi tycker att det är viktigt att man på lokal nivå skapar en samsyn kring frågan om vilket 
tillvägagångssätt man ska använda sig av och undvika att hamna i konflikt. Ingen vinner på att SIP 
blir ett slagträ! 

Olika men beroende av varandra

Kommuner och landsting är olika organiserade, har olika uppdrag, och har olika professioner 
anställda som utför olika slags arbetsuppgifter. Termer och begrepp skiljer sig mellan 
kommunanställda och landstingsanställda, arbetskulturerna är olika. 

Huvudmännen är beroende av varandra och utmaningen ligger i att trots alla olikheter samordna 
sina insatser och upprätta en gemensam plan när den enskilde har behov av det. Att skapa och 
upprätthålla en god samverkanskultur är ett ständigt pågående utvecklingsarbete som kontinuerligt 
kräver underhåll genom utbildning och dialog. Att anordna gemensamma utbildningar om SIP kan 
vara ett sätt att skapa en ökad samsyn om tillvägagångssätt och rutiner och då underlätta arbetet med 
samordning. 

Vad innebär lydelsen ”utan dröjsmål”?

Vi har fått frågan vad lydelsen ”arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål” innebär. Är det att ett 
möte ska hållas inom några dagar eller ska man påbörja planeringen av ett möte inom några dagar? 

I förarbetena står att i normalfallet innebär det att den första kontakten mellan kommun och 
landsting tas inom några dagar från det att ett behov har identifierats. Tiden måste anpassas till 
behoven hos den enskilde. Ibland kan det vara nödvändigt med en omedelbar planeringsinsats från 
kommun och landsting.26

Vi har sett att ”utan dröjsmål” kan innebära att man börjar planera med familjen inom några dagar 
vilka aktörer som behövs och får vara med i arbetet. Därefter planerar man in ett möte. Andra 
verksamheter har lokala rutiner som visar på inom vilken tidsram man ska samla berörda aktörer för 
ett möte där en SIP kan upprättas.

26  Prop 2008/09:193 s. 30
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   När upprättas planen?

Rutiner kring när själva planen upprättas varierar över landet. I en del fall kan en aktör med vilken 
barnet inte har en pågående insats och inte känner till barnet vid ett första möte ge information, 
erbjudande om tid vilket dokumenteras i planen och man anser att en SIP har upprättats. I andra fall 
vill aktörer som inte känner barnet först göra en bedömning av barnets behov och därefter möts man 
och en samordnad individuell plan upprättas. 

Påverkas kö-system, remisser och anmälningar?

Ska barnet i och med att dess behov uppmärksammas i ett SIP-arbete, gå före i det kö-system som 
verksamheten har? Vi tycker att detta måste huvudmannen själv bedöma utifrån sin kunskap om 
individens behov av insats och hantera i enlighet med de rutiner man har rörande väntetider.  

Ska SIP ersätta remisser och anmälningar? Vi tycker inte att ett sammankallande för att upprätta en 
samordnad individuell plan ska ersätta remitteringar eller orosanmälan om barn som befaras fara 
illa. 

Identifiera och använd befintliga samverkansstrukturer! 

Våra erfarenheter är att de kommuner och landsting som redan har inarbetade samverkansstrukturer 
huvudmännen emellan såväl på politisk nivå som ledningsnivå och verksamhetsnivå, är de som 
kommit längst i att anamma lagstiftningen om samordnad individuell plan. 

På politisk nivå och ledningsnivå kan forum finnas där man diskuterar och samråder i strategiska 
frågor. På verksamhetsnivå och/eller enhetsnivå kan man ha samverkansforum där familjen lämnar 
sitt medgivande till aktörerna som behöver samråda, med eller utan familjen, i frågor som rör barnet. 
I andra sammanhang diskuteras problemställningar avidentifierade. 

Olika forum där verksamheter har möjlighet att utbyta information, ge varandra rådgivning och/
eller konsultationer är viktiga och utgör en plattform där verksamhetsföreträdare har möjlighet att 
få större förståelse för varandras uppdrag. Dessa möten brukar ha olika namn i olika organisationer. 
Här följer ett exempel från en organisation:  

•    Informationsmöte: om till exempel en förälder vill ha information om vilket stöd 
en verksamhet kan erbjuda. Mötet hålls förutsättningslöst, kan vara del i ett 
motivationsarbete. 

•    Konsultations/rådgivningsmöte: om till exempel en aktör eller förälder vill ha stöd 
i hur man ska arbeta vidare och om en annan verksamhets insatser behövs. Denna 
typ av möten sker såväl mellan verksamheter inom samma organisation som mellan 
verksamheter från olika huvudmän. Om det vid mötet visar sig att det finns ett behov 
av den andre huvudmannens insats kan redan vid detta tillfälle en SIP upprättas.

Kapitel 17 - Vi ser utmaningar men tror på huvudmännen
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•    Nätverksmöte: om föräldrar, aktörer, närstående med flera samlas för att informera, 
samråda och besluta hur man ska arbeta vidare. Vid mötet vill man förtydliga vem 
som ska göra vad och även i detta sammanhang kan en SIP upprättas. 

•    Samverkansmöte: kan vara samma som nätverksmöte. Här kan en SIP upprättas om 
man behöver tydliggöra vem som ska göra vad.

•    Motivationsmöte: oftast med föräldrar och/eller barnet där särskilt 
motivationsarbete behövs för att kontakt ska få tas med annan verksamhet.

•    SIP-möte: om föräldrar, barn (beroende på ålder och mognad) och andra aktörer 
samlas särskilt med avsikt att upprätta en samordnad individuell plan för att barnet 
ska få sina behov tillgodosedda av både socialtjänst och hälso-och sjukvård. 

Kapitel 17 - Vi ser utmaningar men tror på huvudmännen

K
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Frågor 

•   Känner ni till ert och era samarbetspartners uppdrag tillräckligt bra?

•   Känner ni till de samverkanssystem som finns inom er huvudman och mellan 
huvudmännen som rör just era frågor?

•   Hur får ni SIP att fungera i er samverkansstruktur?
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18.  Fortsatt arbete med SIP
Projektet ser att för att SIP, med sitt tydliga individperspektiv, ska fungera som det är tänkt behöver 
verksamheterna ha

• god kunskap om sitt eget och andra samverkansaktörers uppdrag

• en känd ansvarsfördelning aktörerna emellan

• god kunskap om princ iper för samverkan

• tillit till att andra samverkansaktörer gör korrekta bedömningar

• tid för att göra arbetet. 

Ett arbete med SIP blir också ett medel för att säkra den personcentrerade vården som vilar på 
partnerskap mellan patient, närstående och professionella.  

Projektet hoppas att arbetet med SIP skyndar på framväxten av nya samverkansformer som är ännu 
bättre anpassade för barn och deras familjer. Tvärdisciplinära team med företrädare från exempelvis 
skola, socialtjänst och hälso-och sjukvård skulle kunna arbeta tillsammans för att ge barn och dess 
nätverk synkroniserade insatser. Vi har sett positiva resultat där sådana arbetssätt vuxit fram i 
exempelvis USA med ”wrap-around-team”28 och Skottland med GIRFEC29 där samordningen och 
samarbetet utvecklats på ett konstruktivt sätt. En gemensam budget avsatt för samverkansarbetet 
har varit en viktig grund i arbetet . 

Det växer fram ett spännande arbete i Sverige idag med sociala investeringar vilket utgör en grogrund 
för nya sätt att arbeta med samverkansfrågor. Där ser man på samhällets insatser för barn och 
unga som investeringar med långsiktiga effekter för både individ och samhälle. Läs mer om sociala 
investeringar på Uppdrag Psykisk Hälsas hemsida, http://www.uppdragpsykiskhalsa.se

Identifiera de samverkansstrukturer som finns på er hemmaplan, hur de används och i vilket 
sammanhang SIP kan användas. Identifiera de system som behöver förändras.

PRIO-satsningen27 
Arbetet med att föra ut information och kunskap om samordnad individuell plan behöver fortsätta. 
Flera verksamheter inom kommuner och landsting som på något sätt varit knutna till PRIO-
satsningen för riktade insatser inom området för psykisk hälsa, de statliga överenskommelserna 
mellan SKL och regeringen, arbetar aktivt med att implementera och vidareutveckla arbetet med 
SIP. De skaffar sig värdefulla erfarenheter om hinder och möjligheter i systemet och organisationen. 

Under åren 2013-2015 innehöll överenskommelserna prestationsbaserade mål där kommuner och 
landsting för att kunna ta del av statsbidrag skulle rapportera antal upprättade SIP:ar för barn och 
unga med psykisk ohälsa. Under den period när inrapportering skedde kan vi se att kommuner och 
landsting ökade antalet upprättade planer vilket är positivt men mycket tyder på att behovet av SIP 
för målgruppen inte är tillgodosett.

Överenskommelsen har sedan dess förändrats och det samlas inte längre in data om antal SIP:ar på 
nationell nivå. 

27 Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016 
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Röster om SIP 

Många hör av sig till oss med synpunkter, frågor och delar med sig av egna erfarenheter rörande SIP. 
Synpunkterna är relevanta och någonting som vi alla behöver fundera över och arbeta vidare med.

Några exempel:

• SIP ger en dokumenterad helhetsbild över en persons mål och insatser vilket underlättar för alla

• SIP avlastar föräldrar en del ansvar och de ansvariga parterna har förstått att de behöver   
 hjälpa varandra. Verksamheterna i sjukvården och skolan har blivit bättre på att kommunicera  
 med varandra

• Brukaren/patientens delaktighet ökar när vi arbetar med SIP

• Socialtjänst och hälso-och sjukvård vänder sig ibland mot att delta i arbetet med SIP kring 
 någon som ännu inte är en klient eller patient hos dem. Det blir konstigt då lagstiftningen 
 uttrycker annat  

• SIP behöver bli känt inom de verksamheter i hälso-och sjukvården som arbetar med somatisk vård 

• Möjligheten med SIP är inte känt bland enskilda medborgare. Hur ska den bli det?

• Placerade barn och ungdomar behöver en SIP 

• Det är svårt att få ihop tider för att upprätta SIP

• Det behövs ett IT-stöd för SIP som ger brukaren/patienten möjlighet att kommunicera med  
 vårdgivarna och se sin plan  

• Arbete med SIP tar tid, för de olika aktörerna som behöver samordna insatser

• Arbete med SIP frigör tid, för föräldrar som inte behöver samordna insatser

• Det är positivt med en lagstiftning som säger att huvudmännens insatser ska samordnas

• Det vore bättre om det vore en rättighetslagstiftning än som idag att kommunen eller landstinget 
 bedömer om den behövs 

• Det vore naturligt om samma bestämmelser om SIP som finns i socialtjänstlagen och hälso-och 
 sjukvårdslagen fanns inskrivna i skollagen för då skulle förskolan och skolan ha samma 
 skyldighet att initiera och delta i arbetet  

Vi vill att alla, oavsett ålder och problem, i behov av insatser 
från flera verksamheter eller huvudmän ska erbjudas en SIP.
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• Det finns många olika regleringar kring individuella planer inom vård-och omsorgsområdet 
 vilket kan skapa osäkerhet och förvirring i verksamheterna. Vem kan göra något åt saken? 
 (SKL gjorde 2013 en framställan till socialdepartementet i frågan. ”Framställan om behov av 
 översyn av nuvarande regleringar kring individuella planer inom vård-och omsorgsområdet” 28 )

• Försäkringskassa, Arbetsförmedling och Kriminalvård borde också vara delaktiga i arbetet 
 med SIP

Utvidgad SIP

Det är inte ovanligt att Försäkringskassa, Arbetsförmedling, socialtjänst och hälso-och 
sjukvård samtidigt har kontakt med samma person och ger insatser i dennes sjukskrivnings-och 
rehabiliteringsprocess. De olika aktörerna upprättar var och en för sig planer för insatserna. Många 
möten behövs. 

En utvidgad SIP kan vara ett sätt att förenkla och underlätta. Aktörerna träffas tillsammans med 
personen och en plan upprättas, en utvidgad SIP. Personen slipper bära information mellan parterna 
och förutsättningarna för att få ett samordnat stöd ökar. Syftet är att fler individer med oklar 
arbetsförmåga på grund av hälsa och sjukdom ska komma närmare arbetsmarknaden och öka sina 
möjligheter att bli självförsörjande och/eller få ersättning från rätt myndighet. Arbetet med denna 
form av SIP är under utveckling. Se exempel på detta på vår hemsida.   

Teknik 

SIP upprättas vanligtvis på så sätt att barn och vårdnadshavare träffar de olika aktörerna fysiskt. Men 
möten kan av olika orsaker exempelvis långa avstånd och tidsbrist också hållas med hjälp av teknik 
exempelvis telefon, skype eller video. Ofta känner då de involverade redan till hens situation och 
behov av insatser. Inför din bedömning av om ett möte kan hållas med hjälp av teknik är det viktigt 
att höra vad familjen tycker om förslaget. Är de tveksamma bör du omvärdera din bedömning. Är 
de positiva behöver du förbereda dem och de olika aktörerna på hur mötet kommer att genomföras. 

28   http://skl.se/download/18.99cec5e1477430727ca24a6/1408111526277/SKL-3628+-+Individuella+planer-okt2013.pdf 

K
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Frågor 

•   Vilka erfarenheter har ni av SIP?

•   Vilka erfarenheter har de som får en SIP upprättad?

•   Hur kan ni arbeta med SIP i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser?

•   Använder ni er av teknik i arbetet med SIP? I sådana fall hur?
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Kapitel 19 - Vanliga frågor och svar

19.  Vanliga frågor och svar
Frågor och svar om samordnad individuell plan, SIP. Svaren är Uppdrag Psykisk Hälsas tolkning 
av lagstiftningen. De är granskade av jurister kopplade till Uppdrag Psykisk Hälsa på Sveriges 
Kommuner och Landsting. 

1. Kan man som verksamhet kalla en aktör till samordnad individuell plan 
utan att barnet är aktuellt eller inskrivet hos denna aktör?

Svar: Det finns inget hinder att kalla andra aktörer till ett SIP-möte även om den enskilde inte 
sedan tidigare varit aktuell hos dessa. SIP ska upprättas för den som har behov av insatser från både 
hälso- och sjukvården och från socialtjänsten, men det är inte samma sak som att personen redan 
måste ha insatser från dessa båda huvudmän. SIP kan endast upprättas med den enskildes samtycke. 
Medverkan och redovisning från andra aktörer kan bara ske om den enskilde medger det.

2. Vem är SIP bra för?

Svar: En bra samordning och samverkan mellan aktörerna är ett stort stöd samt hjälp för familjerna 
och barnet. En fungerande samverkan förenklar för den enskilde att få sina behov tillgodosedda. 
Bestämmelserna i lagstiftningen syftar till att just säkerställa samarbetet mellan huvudmännen. 
Dagens ökade specialisering inom vård- och omsorgssektorn samt mångfalden av utförare ställer 
allt högre krav på professionerna att kunna samverka för att ge bra vård och behandling.

3. Kan skolan initiera och bjudas in till ett SIP-möte?

Svar: Se nästa fråga. 

4. Vem är skyldig att kalla och bjuda in till ett SIP-möte?

Svar: Den som i sin yrkesutövning inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården gör bedömningen 
att SIP behövs för att ett barn eller en ungdom ska få sina behov tillgodosedda ska ta initiativ till att 
upprätta en SIP. Det förutsätter att man har den enskildes samtycke. Arbetet ska påbörjas utan dröjsmål, 
det vill säga inom några dagar. Det finns även ett antal olika aktörer som kan föreslå att ett arbete med 
samordnad individuell plan ska startas upp och/eller delta i arbetet med planen. Det är exempelvis 
närstående, elevhälsan, förskolan, skolan med flera. Kommuner kan dock ha egna rutiner som anger 
att elevhälsan, skolan och förskolan ska ta initiativ till SIP om de bedömer att barnet eller den unge är i 
behov av det. För att starta ett SIP-arbete krävs alltid att den enskilde har gett sitt samtycke.

5. Kan även mor- och farföräldrar vara med på ett SIP-möte?

Svar: Närstående kan delta om den enskilde vill det. Det kan vara släktingar, far- och morföräldrar, 
kompisar och/eller andra viktiga personer i familjens eller den enskildes liv.

K
ap

ite
l 1

9

42  Använd SIP - ett verktyg vid samverkan / Barn och unga 0-18 år



Kapitel 19 - Vanliga frågor och svar

6. Vad är det för skillnad på en SIP och en genomförandeplan alternativ 
vårdplan?

Svar: Den samordnade individuella planen skiljer sig från andra planer då den ska gälla alla enskilda 
och syftar till att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen. Planen ska samla individers behov och 
tillgodose stödinsatser från hälso- och sjukvården och socialtjänsten. En samordnad individuell plan 
kan upprättas för personer i alla åldersgrupper oavsett om den enskilde har större eller mindre behov av 
samordning. Om det redan finns en plan enligt någon annan bestämmelse eller på frivillig grund, är det 
tillräckligt med den planen så länge samtliga krav är uppfyllda. Av planen ska det framgå vilka insatser 
som behövs, vilka insatser respektive huvudman ska svara för, vilka åtgärder som vidtas av någon annan än 
kommunen eller landstinget, och vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

7. Ska barnen och ungdomarna vara med på ett SIP-möte?

Svar: Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges 
möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. 
Vårdnadshavaren ska ges möjlighet att delta i såväl planeringen som mötena. Barnet eller den unge 
kan också delta beroende på ålder och mognad. Om barnet/ungdomen inte deltar på mötet kan och 
bör deras delaktighet i mötet och sin vård ändå beaktas och säkras på annat sätt.  

8. Vad händer om olika aktörer tycker olika om vad familjen har för behov?

Svar: När en verksamhet upptäcker behov av insatser hos ett barn eller ungdom som de själva inte har 
kompetens att ge, då behövs ett samordningsmöte med andra yrkeskompetenser och verksamheter. 
Det kan handla om att barnet eller ungdomen ska få rätt insats, från rätt verksamhet, i rätt tid. Den 
aktör som efterfrågat eller initierat att en samordnad individuell upprättas har ingen rätt att besluta 
om ett samhällsstöd som någon annan huvudman ska tillhandahålla. Samordnad individuell plan 
handlar om att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen. 

9. Vad händer om andra insatser behöver sättas in under pågående arbete med 
SIP-planen?

Svar: Varje huvudman ansvarar för att deras insatser verkställs enligt plan. Om familjens, ungdomens 
eller barnets livssituation förändras under pågående verkställighetstid, är det av stor vikt att aktörerna 
träffas och följer upp upprättad plan. Det är enklast att överenskomma om tid för uppföljningar, hur de 
ska ske och vilka som ska delta redan när den samordnade individuella planen upprättas.

10. Vad gör man om familjen inte ger sitt samtycke till att skolan är med på 
ett SIP-möte? 

Svar: Det är vårdnadshavarna som ger samtycke till att den samordnade individuella planen 
upprättas. Det innebär att det är vårdnadshavaren som genom sitt samtycke också utser vilka aktörer 
som får kallas till mötet. I beaktande av ungdomens ålder och mognad bör hen också tillfrågas. 
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Kapitel 19 - Vanliga frågor och svar

11. Ska den som arbetar som biståndshandläggare och utreder rätt till 
insatser enligt LSS initiera en SIP?

Svar: Den som i sin yrkesutövning inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården gör bedömningen 
att SIP behövs för att ett barn eller en ungdom ska få sina behov tillgodosedda ska ta initiativ till 
att upprätta en SIP. Eftersom socialtjänst kan definieras som verksamheter som regleras genom 
bland annat LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, innebär det att en 
biståndshandläggare ska initiera en SIP om denne bedömer att det finns ett behov av SIP.

12. Är vårdnadshavarnas samtycke en förutsättning för att starta ett 
SIP-arbete om barnet är omhändertaget med stöd av Lag (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (”LVU”) ? 

Svar: Inledningsvis kan sägas att insatser inom socialtjänsten för barn och unga ska göras i 
samförstånd med den unge och dennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen 
(2001:453) (”SoL”). Insatserna ska präglas av respekt för den unges människovärde och integritet. 
Utgångspunkten är således att samtycke av vårdnadshavarna och den unge ska inhämtas i första 
hand. Om barnet är omhändertaget med stöd av LVU och barnets vårdnadshavare inte samtycker 
till att starta ett SIP-arbete kan dock socialnämnden besluta att ett sådant arbete ändå ska påbörjas 
om SIP-arbetet bedöms som nödvändigt för att barnet ska få behövlig vård och detta inte kan ske på 
annat sätt. Med socialnämndens beslut om omedelbart omhändertagande och förvaltningsrättens 
beslut om vård följer nämligen en rätt för socialnämnden att bestämma hur vården ska ordnas och 
var den unge ska vistas under vårdtiden (se 11 § LVU). Det är dock viktigt att vården i möjligaste mån 
utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående samt 
kontakt med hemmiljön ( jmf 6 kap 1 § SoL).

13. Hur ska man agera om vårdnadshavarna i dessa fall inte har något 
umgänge med barnet och barnets placeringsadress är hemlig för 
vårdnadshavarna till skydd för barnet?

Svar: Under förutsättning att barnet är omhändertaget med stöd av LVU har socialnämnden rätt 
att bestämma hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under vårdtiden. Vårdnadshavarna 
behöver därför inte samtycka till att SIP-arbetet inleds (se svaret ovan).

14. Hur ska man göra om vårdnadshavarna inte vill ha en SIP men 
ungdomen själv vill det?

Svar: Om barnet är omhändertaget med stöd av LVU gäller samma som svar på fråga 12. Om den unge 
är under 18 år men inte omhändertagen med stöd av LVU är huvudregeln att vårdnadshavarna har rätt 
och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren ska 
dock, i takt med barnets stigande ålder och utveckling, ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och 
önskemål ( jmf 6 kap 13 och 11 §§ föräldrabalken (”FB”)). Det betyder att vårdnadshavarnas medgivande 
som huvudregel är nödvändigt för att socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska få vidta åtgärder för 
barnet. Frågan är dock vad som gäller när vårdnadshavarna inte tar hänsyn till barnets synpunkter och 
önskemål trots att barnet, enligt socialnämnden eller hälso- och sjukvården, har uppnått sådan ålder 
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att deras önskemål angående åtgärder borde få företräda framför vårdnadshavarnas. Socialstyrelsen 
har i ett meddelandeblad uppgett att bestämmelsen i 2 a § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
(”HSL”), som stadgar att hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande 
och integritet, ger stöd för att underåriga patienter som uppnått tillräcklig mognad i vissa fall kan anses 
kompetenta att bestämma om sig själva i frågor som rör hälso- och sjukvård (se meddelandeblad nr 
7/10). Barnets rätt till hälso- och sjukvård har därför företräde framför vårdnadshavarnas eventuella 
nekande, om risken bedöms vara påtaglig för att barnets hälsa och utveckling skadas. Om barnet har 
uppnått sådan mognad får avgöras från fall till fall. Om vårdnadshavarna nekar till att ett SIP-arbete 
påbörjas och SIP-arbetet anses nödvändigt för att barnet ska få nödvändig vård kan det vara en idé att 
fundera kring om barnet behöver omhändertas med stöd av LVU.

15. Anses kommunens rådgivande verksamheter såsom råd och stöd ingå i de 
som såväl ska initiera och arbeta med samordnad individuell plan?

Svar: Ja, det är individens samlade behov som är avgörande och alla typer av insatser från 
socialtjänsten ingår. Om de rådgivande verksamheterna bedrivs av kommunens socialtjänst, eller en 
utförare på uppdrag av kommunens socialtjänst, är de att anses vara insatser från socialtjänsten i den 
mening som avses i lagregeln om SIP.

16. Kan SIP upprättas för asylsökande?

Svar:  Asylsökande barn och unga har upp till 18 års ålder samma rätt till vård och stöd som alla 
andra barn så SIP ska vid behov upprättas även för dem. 

Kapitel 19 - Vanliga frågor och svar
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Samverkanstrappan 
Denna modell syftar till att ta ett helhetsgrepp kring hur barn och deras vårdnadshavare utifrån 
individuella behov guidas till det stöd, den vård och den behandling barnet behöver oavsett 
huvudman. Modellen visar hur den samordnade individuella planen kan placeras in i sammanhanget. 
Samverkanstrappan är en modell som ska anpassas utifrån lokala förutsättningar. 

Vi ser gärna att modellen används och vidareutvecklas av kommuner och landsting/regioner. 

Olika behov kräver olika funktioner, vilka illustreras av trappsteg:

Upptäckt 

I ett uppsökande arbete kan man tidigt upptäcka barn och familjer som är i behov av stöd. 

Lättillgänglig information 

Vilka verksamheter som erbjuder vilka insatser behöver presenteras lättillgängligt, publicerat på 
webb och i pappersform. Detta för att vårdnadshavare och barn lätt kan förstå och hitta var de ska 
vända sig för att få hjälp för sina problem.  

Kommentar: Information via 1177 Vårdguiden, kommunala hemsidor, broschyrer och affischer 
behöver innehålla korrekt och aktuell information.

Vägvisarfunktion

En funktion där familjer kan ställa frågor direkt, via mail eller telefon och få reda på var de kan vända 
sig för sina problem. Detta är ett komplement till den lättillgängliga informationen på webb och i 
pappersform. Arbetssättet kan ingå i redan befintliga verksamheters funktioner. 

Kommentar: Medborgarkontor, 1177 Vårdguiden eller annan funktion i ordinarie verksamhet. 

Stafettpinne 

När en vårdnadshavare vänder sig till en aktör för att få hjälp och får veta att de kontaktat ”fel” 
verksamhet är det viktigt att verksamhetsföreträdaren säkerställer att familjen får kontakt och tas 
emot av den verksamhet som bättre kan hjälpa innan de själva ”släpper taget”.  

Kommentar: Verksamheter med ett utbyggt remisshanteringssystem som inbegriper ovanstående 
stöd kan vara till stor nytta.  

Samordnad individuell plan

Om ett barn och deras familj hänvisas runt i systemet utan att få kontakt med ”rätt” verksamhet kan 
ett samordningsmöte tydliggöra vem eller vilka som bäst kan hjälpa familjen. Vid mötet kan en SIP 
upprättas där det tydligt framgår vilka insatser som ska ges av vilken aktör. 

Kommentar: Den huvudansvariges roll och ansvar har utvecklats olika över landet. Ofta är det en 
person i den verksamhet där barnet har mest kontakt. Huvudansvarigs funktion och ansvar behöver 
anpassas efter den särskilda situation som finns runt barnet och dennes familj. 

Bilaga 1 - Samverkanstrappan
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Då behövs samordnat stöd

När ett barn och dess vårdnadshavare har kontakt med olika huvudmän och verksamheter är det 
i praktiken vårdnadshavaren, i egenskap av att vara barnets förmyndare, som ansvarar för att 
kontakter tas och insatser samordnas. När en SIP upprättas och det blir tydligt vem som gör vad 
underlättar det för föräldrarna.

Kommentar: Vårdnadshavarna kan, av olika anledningar, behöva olika mycket stöd i att hitta 
rätt vägar och samordna insatser i vårt specialiserade vård- och omsorgssystem. Samordning tar 
tid och kraft. Exempel på begrepp som används för de personer som har en samordnandeuppgift: 
koordinator, lots och samordnare

Bilaga 1 - Samverkanstrappan

Frågor

• Vilka av dessa steg har ni hos er?

• Hur arbetar ni med att tidigt upptäcka om barn behöver hjälp? 

•  Har ni lättillgänglig information som tydliggör till vilken verksamhet inom kommunen eller landstinget 
familjer och barn ska vända sig när de behöver hjälp för sociala problem, psykosociala problem eller problem 
som rör psykisk ohälsa?

•  Vilka olika former av vägvisarfunktioner har ni som kan lotsa hjälpsökande barn och vårdnadshavare rätt? 

• Hur säkerställer ni att familjer inte blir hänvisade mellan olika aktörer utan att få rätt hjälp?

•  Hur gör ni när ni upptäcker att vårdnadshavare har ett behov av samordningsstöd för att barnet ska kunna 
tillgodogöra sig insatser? 

Vill du inventera 
era funktioner på 
hemmaplan? Läs 
mer på Uppdrag 
Psykisk Hälsas 
hemsida!

Bilaga 1
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Tips vid möten  
Om det finns framtaget material i din organisation som beskriver hur man ska hålla 
samordningsmöten, använd då dessa. 

Det underlättar om ordförande (begreppet mötesledare kan också förekomma) som leder 
mötet har kunskap om god mötes- och sammanträdeskultur. Det har ofta professionerna inom 
socialtjänst, utbildningsförvaltning och hälso- och sjukvård lärt sig i sina respektive utbildningar, vid 
handledningstillfällen eller har med sig från annan livs- och/eller arbetserfarenhet. 

Ordföranden samlar deltagare för att lösa samordningsfrågor och ska skapa trygghet och delaktighet 
för deltagarna. Frågeställningar som lyfts behöver tydliggöras på ett pedagogiskt sätt. Vid möten där 
barn och föräldrar deltar är detta ytterst väsentligt. 

Möten kan vara av väldigt olika slag, snabba och enkla eller mer komplexa. Vid möten där 
problematiken är särskilt komplicerad och konfliktfylld kan särskilt erfarna mötesledare behövas.  

Oavsett vilken typ av möte det handlar om är det alltid tryggt att ha en tydlig mötesstruktur.  

Bilaga 2 - Tips till ordförande på möten
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Bilaga 2 - Tips till ordförande på möten

Mötescirkeln - en hjälp för att skapa struktur

Mötescirkeln kan hjälpa till att skapa förutsägbara och trygga möten. Alla deltagare får genom 
cirkeln samma förväntningar på mötet. När alla deltagare vet ungefär vad som ska ske och har 
samma förväntningar på mötet blir det lättare att hålla fokus på det viktiga innehållet så att mötet 
handlar om rätt saker, så att processen rör sig framåt och så att allt viktigt kommer med. 

Målet är att mötet ska blir begripligt, hanterbart och meningsfullt för alla involverade.  

Det finns mötescirklar riktade till personal, vuxna, ungdomar och föräldrar. 

Skillnaderna för de olika målgrupperna är främst i språk och vilken uppgift samt vilket ansvar var 
och en har i mötet. Innehållet i varje del är synkroniserat så att cirkeln ska kunna användas samtidigt 
av deltagarna på mötet. 

Mer  information om mötescirkeln finns på 

www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/motescirkeln/

Bilaga 2
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Att använda cirkeln 

Cirkeln och dess användning behöver introduceras i god tid innan mötet. 

Det finns en fram- och en baksida på cirkeln.  Baksidan är tänkt som en information att läsas innan 
mötet. 

Framsidan är tänkt som en checklista att användas på själva mötet. Målgrupp kan du se mitt i 
cirkeln. Den är formad som en klocka för att illustrera hur mycket tid som kan användas till varje 
del. Oavsett hur långt mötet är kan samma proportioner användas. Följ pilarna i cirkelns ytterkant.  

I cirkeln kan du se:  

Hur tiden kan fördelas mellan olika innehållsdelar för att allt som är viktigt ska 

hinnas med på mötet  

Vilka olika delar ett möte kan innehålla  

Vad som kan ingå i varje del. 

Bilaga 2 - Tips till ordförande på möten
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Vid oenighet 
Det händer att de som medverkar i upprättandet av en samordnad individuell plan inte kan komma 
överens. Orsakerna till oenigheten kan ha mindre eller större betydelse för hur själva förberedelserna, 
upprättandet och utformningen av planen blir. Att hålla i möten när det råder oenighet ställer 
särskilda krav på dig som ordförande. 

Det kan underlätta att två personer gemensamt leder mötet för att därigenom hjälpa varandra att 
hålla fokus på mötets syfte och försöka skapa enighet eller tillräckliga kompromisser. Kom ihåg att 
vara tydlig med att presentera era olika roller om ni är fler som leder mötet.

Olika typer av oenighet

Oenighet mellan verksamhetsrepresentanterna

Vid oenighet mellan verksamhetsrepresentanterna bör du ställa dig frågor som: 

Är det rätt tidpunkt att kalla till möte för att upprätta en samordnad individuell plan eller är det en 
annan form av möte som borde hållas i stället? Har mötesdeltagarna mandat att reda ut oenigheten? 
Finns det överenskommelser eller avtal verksamheterna emellan som reglerar frågan? Hur ser 
ansvarsfördelningen ut verksamheterna emellan? 

Hur blir det för familjen som ska delta på ett möte om det föreligger en oenighet mellan 
verksamhetsföreträdarna om hur verksamheterna ska fördela kostnader sinsemellan? Är det 
bättre om verksamhetsföreträdarna pratar med varandra själva utan familjen, men med familjens 
samtycke, för att försöka reda ut oenigheten? 

Oenighet med familjen eller någon i familjen 

Om det råder oenighet med familjen eller någon i familjen bör du ställa dig frågor som:

Är det rätt tidpunkt att kalla till möte för att upprätta en samordnad individuell plan eller är det en 
annan form av möte som borde hållas i stället? Kan det vara bättre att träffa familjen först med syfte 
att reda ut konflikten? Vilka personer behöver delta vid ett sådant möte? 

Om det gäller skillnader vad gäller målen i den samordnade individuella 
planen bör detta tydligt framgå av planen 

Hantera oenighet genom att vara saklig och tydlig.

Om du som ordförande innan mötet vet att det finns olika uppfattningar måste du fundera över hur 
du på bästa sätt kan säkra mötet. Det krävs att du är extra uppmärksam, saklig och tydlig såväl vid 
förberedelserna inför mötet, som under mötet och vid eventuellt efterarbete. Som ordförande kan du 
berätta att du vet att det finns olika åsikter bland deltagarna och att det ställer höga krav på saklighet 
från alla. Tydliggör att du kommer att avbryta mötet om det inte går att få en konstruktiv dialog. 

Bilaga 2 - Tips till ordförande på möten
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Frågor 

•    Vilka erfarenheter har ni av att vara ordförande på möten som handlar om att 
samordna insatser?

•   Hur arbetar ni för att skapa trygghet och delaktighet för mötesdeltagare?

Bilaga 2 - Tips till ordförande på möten

Andra situationer att hantera

Antal familjemedlemmar och verksamhetsrepresentanter

Det varierar hur många personer som det finns anledning att kalla till ett möte. Föräldrarna är med 
och beslutar om vilka som ska medverka i mötet och ge sitt samtycke. Var lyhörd gentemot familjen 
och efterfråga om de vill ta med sig viktiga personer ur sitt privata nätverk som stöd. Detta kan vara 
en fördel också utifrån perspektivet att då personer ur familjens privata krets deltar så kan dialogen 
fortsätta på hemmaplan efter mötet. 

Att prata

Har deltagarna lätt eller svårt för att prata? Finns det några som dominerar och leder? Finns det 
några som är tysta? Är det samma personer som pratar hela tiden?  

Inled gärna mötet med att alla får säga något, exempelvis sitt namn och varför man är där, för att på 
det sättet ”bryta tystnaden” i det nya sammanhanget. Att ”gå laget runt” kan också användas under 
mötet för att få ”tysta” personer att prata.  Alla ges då möjlighet att säga något och förutsättningarna 
byggs för att skapa ett klimat där alla inlägg ses som värdefulla. Tänk på att de pratsamma också kan 
vara de hjälpsamma. Försök se det som något positivt då dessa personer visar på ett stort engagemang 
men det betyder ändå att du kan behöva avbryta dem för att andra ska få möjlighet att prata. Ett sätt 
att få pratsamma personer att lyssna och vänta på sin tur är att du som ordförande delar ut ordet till 
deltagarna i tur och ordning. 

Två verktyg för dig som ordförande vid oenighet    

Förutom verktygen ovan finns dessa att använda vid stark oenighet

•    Begär ”rådrum”. Innebär att om oenighet uppstår i mötet avseende insatser kan 
ordförande sätta upp ny tid efter att verksamhetsrepresentanterna haft samråd. 

•    Erbjud ”samråd”. Innebär att om föräldrarna är missnöjda över vad som beslutats 
ska ordföranden utan dröjsmål erbjuda samråd där dessa ges möjlighet att uttrycka 
sitt missnöje. Ordföranden ska så långt som möjligt försöka lösa situationen. 
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Uppdrag Psykisk Hälsa
SKL och regeringen har årligen sedan 2015 träffat en överenskommelse om stöd 
till riktade insatser inom området psykisk ohälsa- vi kallar den Uppdrag Psykisk 
hälsa.  Arbetet utgår från de övergripande målsättningar som anges i regeringens  
”Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016” (PRIO psykisk 
ohälsa) och SKLs långsiktiga handlingsplan för Psykisk hälsa kongressperioden 2012-16.

•   En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet 

•   Tillgång till arbete och sysselsättning

•   Möjlighet till delaktighet och inflytande

Uppdrag psykisk hälsa föregicks av Psynkprojektet (2012-2014).  
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Vera är 15 år. Hennes storasyster är orolig för Vera då hon verkar ledsen, haft 

mycket huvudvärk och svårt att sova på nätterna. Systern har uppmärksammat 

att Vera senaste tiden gått ner i vikt och haft olika bortförklaringar till varför hon 

inte behöver äta. Systrarnas mamma har cancer och har under senaste tiden varit 

inskriven på sjukhus. Pappan är ofta på sjukhuset när han inte arbetar. Vera har 

svårt att prata med sin pappa det blir ofta bråk mellan dem varför Vera nu bor hos 

sin storasyster. Flera personer har försökt prata med Vera om hennes trötthet, 

huvudvärk och viktminskning. Vera vill själv inte prata däremot har hon accepterat 

att kontakta en kurator på ungdomsmottagningen som hon känner sedan tidigare.

Under samtalet med kuratorn framkommer att Vera är mycket orolig för sin 

mamma och att hon inte vet så mycket om hennes sjukdom. Dessutom trivs inte 

Vera i skolan, hon känner sig ensam. Kuratorn föreslår att de ska kontakta 

Veras klasslärare för att prata om hur det är för Vera i skolan. Hon vill även 

att Vera ska få träffa en läkare för att göra en somatisk undersökning. 

Kuratorn funderar också över om Vera och familjen skulle kunna träffa 

den läkare som behandlar hennes mamma för att prata om mammans 

sjukdom. Kuratorn vill även försäkra sig om att det fungerar för Vera 

att bo tillfälligt hos systern varför hon vill därför träffa hela familjen. 

Kuratorn skulle vilja att de kontakter som är på väg att initieras runt 

Vera planerar tillsammans med alla verksamheter och familjen. 

Vera
Vinjett SIP

Barn

Uppdrag Psykisk HälsaVinjetter att använda i SIP

Socialtjänsten och hälso-och sjukvården behöver ofta samordna 
sina insatser för att hjälpen ska bli så bra som möjligt för barnet. 
Sedan 2010 finns i både socialtjänstlagen (2 kap. 7 §) och i hälso-och 
sjukvårdslagen (3 f §) skrivet att en individuell plan ska upprättas när 
någon av huvudmännen bedömer att den behövs. Planen kallas också 
samordnad individuell plan (SIP). I den här skriften beskriver vi hur 
du kan använda planen i ditt arbete med barn och unga under 18 år.    

Uppdrag Psykisk Hälsa är överenskommelsen 
mellan SKL och regeringen om stöd till riktade 
insatser inom området psykisk ohälsa.

Mer material om SIP hittar du på: 

www.uppdragpsykiskhälsa.se/sip


