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Samordnad individuell plan (SIP)

SIP är ett verktyg för samverkan som syftar till 
att förbättra upplevelsen för den enskilde

SIP beskriver det samordnade stöd och de insatser som den 
enskilde har behov av från både socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården. SIP görs tillsammans med den enskilde. 



Sedan 2010 finns SIP i både Hälso- 
och sjukvårdslagen (16 kap. § 4) och 

Socialtjänstlagen (2 kap § 7). Från 
2018 är SIP även en del av lagen som 
samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård.



När behövs SIP? 

+

Alla personer som har behov av ett 
samordnat stöd av insatser från både 
hälso- och sjukvård och socialtjänsten 
kan få SIP. Det gäller för alla åldrar och 
alla typer av behov.  

För vissa personer bör en SIP upprättas. 
Det gäller personer med omfattande 
behov, exempelvis personer med 
demenssjukdom och multisjuka äldre. 

Socialförvaltningen

Landstingets hälso- och sjukvård



SIP är det övergripande verktyget för samordning 
mellan flera aktörer

SIP 
Enligt SoL och HSL

Landstingets planer 
t.ex. vårdplan och patientkontrakt

Kommunens planer 
t.ex. genomförandeplan

Insatsernas mål Utformning Detaljerad 
beskrivning 

 

Ansvarig för 
insatserna 

 

Inom varje organisation finns verktyg 
för planering av den enskildes vård 

och insatser. SIP är ett bredare 
verktyg som samordnar insatser från 

flera huvudmän och kan involvera 
andra berörda såsom anhöriga eller 

Försäkringskassan

Överens-
kommelse

Fast 
vårdkontakt

Överenskommen 
tid 

Sammanhållen 
plan



Trots lag sedan 2010 används inte SIP så 
att det motsvarar behoven

Riksdagen har under år 2018 presenterat en utvärdering om lagens 
effekter och konstaterar att kunskap om lagstiftningen är låg inom 
vissa verksamheter. Särskilt okänt är SIP för gruppen äldre.  

I utvärderingen har ökad kunskap lyfts fram som en 
framgångsfaktor för att genomföra lagstiftningen. Tillgång till 
personal nära verksamheterna som kan hjälpa till att genomföra SIP 
i praktiken har också visat sig vara viktigt.  



Under hösten 2018 genomförs 
en satsning på SIP för äldre
Regeringen har beviljat SKL statliga medel för att 
under hösten 2018 stödja användningen av SIP.  

Detta kommer ske genom att nyutveckla och anpassa 
befintligt material samt sprida detta i hela vård- och 
omsorgskedjan.  

Satsningen och de material/utbildningar som tas fram som 
en del av den har ett särskilt fokus på äldre med 
komplexa vårdbehov. 

Satsningen leds av 
Uppdrag Psykisk Hälsa 
på SKL enligt uppdrag 

från projektägare  
Åsa Furén-Thulin,  
chef sektionen för 
Socialtjänst, SKL 



!9

Innehåll

1. Intro och bakgrund 

2. Syfte och mål 

3. Vad händer i höst – insatser och tidsplan 

4. Vad händer nu – nästa steg



Syfte och mål med satsningen

Syfte

Ett gemensamt kunskapslyft där alla nivåer blir lite bättre. På lång sikt innebär detta att projektet bidrar till:  

• Att all personal som möter äldre med komplexa behov ska ha kunskap om SIP och de stödmaterial och 
verktyg som finns för att genomföra en sådan 

• Att chefer och beslutsfattare känner till SIP och hur de kan stötta verksamheterna i att genomföra sådana 
• Att den enskilde äldre med komplexa behov och dess anhöriga känner till SIP och när denne har rätt till 

en sådan 
 

Målsättning
Målet är en ökning av antalet SIPar som genomförs för äldre med behov av samordning av insatser från 
socialtjänst och hälso- och sjukvården. Målet kommer att följas upp genom enkätundersökningar 
genomförda av brukarorganisationer. 

Målgrupp Äldre personer med komplexa vårdbehov, dvs. personer i icke arbetsför ålder som har behov av 
insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård.
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Produktion av material Spridning av kunskap 
och material 

Ökning av efterfrågan 

Satsningen består av tre delar 
som genomförs parallellt
Kunskapslyft - SIP för äldre:

SIP!



Produktion av material
Material med särskilt fokus på SIP för äldre personer 
kommer att tas fram. I arbetet ingår att: 

• Samla in befintliga material och tillgängliggöra i en 
verktygsbank 

• Nyutveckla och anpassa material såsom 
powerpointpresentationer, filmer, skrifter, metodstöd m.m.  

• Sammanställa ett antal utbildningspaket anpassat till olika 
målgrupper såsom medarbetar, chefer/ledare, politiker och 
experter/coacher 

• Ta fram informationsmaterial till vård- och omsorgstagare 
och deras anhöriga 



Spridning av kunskap och material  

En struktur kommer etableras för att sprida kunskap och 
material till berörda målgrupper. I arbetet ingår att: 

• Identifiera och kartlägga existerande och för projektet 
relevanta nätverk med regional representation 

• Ta fram en struktur för att ”utbilda utbildare” som sedan 
ansvarar för lokal spridning av kunskap och material



Ökning av efterfrågan

Som komplement kommer projektet även involvera 
insatser för att öka efterfrågan hos vård- och 
omsorgstagare och deras anhöriga genom:  

• Informationskampanjer genom brukar- och 
patientorganisationer och anhörigföreningar 

• Bredare mediekampanjer riktade till vård- och 
omsorgstagare och deras anhöriga

SIP!



Tidsplan för höstens satsning

sep okt nov dec
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Etablering av spridningsstruktur

Sammanställning av material  
till informationskampanj

06. nov26. sep
Utbildning tillgänglig på webben

26. nov

Ökning av efterfrågan

Insamling av material
Produktion av material

Lokal spridning

Utbildning av utbildare

Mediasatsning

Sammanställning av  
utbildningspaket

Spridning av kunskap/material

Utbildningspaket tillgängliga på webben

Informationskampanj

Arbetet med att ta fram 
material är redan igång!

Material kommer 
finnas tillgängligt 
så att spridning 

kan fortsätta även 
efter årsskiftet
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Kontaktpersonen bör ha:

Vem eller vilka i ditt län 
skulle passa för denna 

uppgift? Maila oss namn 
och kontaktuppgifter till 
samira.radwan@skl.se  

• God kännedom om existerande verksamheter  
• Personliga nätverk inom många delar av län/landsting  
• Intresse och förmåga att arbeta systematiskt  

- kring spridning till olika verksamheter, chefer och personalgrupper 
- kring att stödja användningen av implementeringsmetodik 

• Tid och intresse av att delta i coachning för att kunna tillämpa bästa möjliga 
metodik för spridning och implementering  

• Kunskap om sakområdet: SIP och samordning av insatser för äldre 

Nu letar vi efter kontaktpersoner och 
spridningsvägar i varje län 

Varje län behöver utveckla en spridnings- och implementeringsplan. För att hjälpa 
till med det behövs kontaktpersoner i varje län.



En utbildning har genomförts – två till 
är redan nu planerade

Kommande* utbildningsdagar 
hösten 2018: 

• Tisdag 6 november 
• Måndag 26 november

Utbildningarna sker enligt konceptet ”utbilda utbildare” 

Deltagarna får kunskaper och verktyg som behövs för att 
sprida utbildningsmaterialet vidare till relevanta målgrupper 
inom sin egen organisation och till samarbetspartners.  

Utbildningsdagen och föreläsningarna från första tillfället har 
spelats in och är möjliga att ta del av i efterhand på webben.  

Mer information och anmälan finns på https://
www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/pa-gang-inom-sip/ 

*Fler utbildningar kan tillkomma

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/pa-gang-inom-sip/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/pa-gang-inom-sip/


För insamling och delning av material 
har en verktygsbank skapats

Syftet med verktygsbanken är att dela med sig, 
inspirera och ta tillvara varandras goda exempel.  

Har du material, verktyg, utbildningar, information 
och arbetssätt kring SIP för äldre?   

Dela dessa genom att antingen ladda upp det 
direkt i verktygsbanken (https://
www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/verktygsbank-for-
sip/) eller maila det till samira.radwan@skl.se 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/verktygsbank-for-sip/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/verktygsbank-for-sip/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/verktygsbank-for-sip/
mailto:samira.radwan@skl.se


Vi hoppas att du vill vara 
med oss under hösten! 

Genom att delta i satsningen har du möjlighet att göra 
skillnad – för den enskilde och för verksamheterna! 

Vill du sätta igång redan idag? 
✓ Maila tips på kontaktpersoner 
✓ Anmäl dig till någon av utbildningarna 
✓ Dela material kring SIP för äldre till verktygsbanken 
✓ Ta del av och sprid tillgängliga utbildningar och material



Kontaktpersoner:  

samira.radwan@skl.se  

karin.lindstrom@skl.se  

viveca.axelsson@skl.se   

Mer information:  

www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/pa-gang-inom-sip/ 

mailto:samira.radwan@skl.se
mailto:karin.lindstrom@skl.se
mailto:viveca.axelsson@skl.se
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/

