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Förord 

 

Gruppen äldre har ofta behov av insatser från olika verksamheter inom hälso-

och sjukvård och socialtjänst, insatser som kan behövas samordnas.   

Samordnad Individuell Plan (SIP) tydliggör för personen själv, närstående och 

personal vem som ansvarar för vad när socialtjänsten och hälso-och sjukvården 

ger insatser. SIP ger möjlighet för personen att bli mer aktiv i vården av den 

egna hälsan och att medverka i planeringsarbetet.   

Trots att SIP varit lagstadgat sedan 2010 är kunskapen om planen låg. Särskilt 

okänt är SIP för just gruppen äldre vilket konstaterades i en utvärdering 

genomförd av Riksdagen i början på 2018. I rapporten lyfts att kunskap, 

utbildning och målinriktade insatser är framgångsfaktorer för att lyckas med 

implementeringen av SIP och att flertalet studier visar att riktade 

utbildningsinsatser leder till ökat användande av SIP. 

Utifrån detta beviljade regeringen i juli 2018 Sveriges Kommuner och 

Landsting, SKL, medel för att stödja användningen av SIP i hela vård- och 

omsorgskedjan genom att nyutveckla och anpassa befintligt material med 

särskilt fokus på äldre personer och personer som är multisjuka med stora 

samordningsbehov. Satsningen genomfördes på uppdrag av Åsa Furén-Thulin, 

Sektionschef för Vård och socialtjänst på SKL, av Uppdrag Psykisk Hälsa. 

Medel för satsningen utgick under perioden 19 juli till 31 december 2018 och 

ett flertal stödmaterial togs fram och flera insatser och utbildningar 

genomfördes. 

Syftet med satsningen var att stödja ett gemensamt kunskapslyft där alla nivåer 

blir lite bättre. Satsningens mål var att öka antalet upprättade SIPar för äldre 

med behov av samordning av vård- och omsorgsinsatser. 

 

 

Stockholm, 2019-03-21 

 

 

Fredrik Lennartsson 

Vård och omsorg 
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Sammanfattning 

Samordnad individuell plan (SIP) 

En SIP ska upprättas när det finns behov av att samordna en enskild persons 

insatser från kommun och region/landsting. Planen ger överblick och gör det 

lättare att samarbeta och se vilka insatser som ger bästa möjliga effekt.  

En SIP ska innehålla:  

 vilka insatser som behövs,  

 vilka insatser respektive huvudman ska svara för,  

 vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller 

landstinget,  

 vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för 

planen.  

 

En SIP ska alltid göras tillsammans med den enskilde, dess närstående när så 

behövs eller önskas, och personal inom hälso-och sjukvård och socialtjänst. 

 

Rätt använt kan SIP skapa en helhetsbild av den enskildes behov, bidra till 

ökad delaktighet och medverkan för individen samt tydliggöra vem som gör 

vad vilket leder till ökad trygghet och kontinuitet. En fungerande samverkan 

förenklar för alla och bidrar till en bättre användning av gemensamma 

resurser. 

 
 

Bakgrunden till satsningen på SIP för äldre var att användningen inte 
motsvarade behoven  

Alla, oavsett ålder eller problematik, som har behov av hjälp och stöd från 

socialtjänsten och hälso-och sjukvården kan få stöd av en gemensam planering, 

en samordnad individuell plan, SIP.  

Gruppen äldre har ofta mer komplexa behov av vård och omsorg. Många äldre 

har därför flera kontakter inom olika verksamheter inom hälso-och sjukvård och 

socialtjänst och får insatser som kan behövas samordnas. Idag tar närstående ett 

stort ansvar för att samordna vården för sina nära äldre. Detta tar tid och kan 

vara svårt. Planering med hjälp av SIP ger stöd till individen, deras närstående 

samt till medarbetare inom vård och omsorg.  

SIP är lagstadgat sedan 2010. I både socialtjänstlagen och hälso- och 

sjukvårdslagen finns sedan 2010 bestämmelser om att kommunen och 

landstinget ska upprätta en samordnad individuell plan när de bedömer att 

insatser behöver samordnas. Sedan 2018 finns SIP även med i lagen om 
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samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagstiftningen om 

SIP gäller också privata utförare som kommun och landsting har avtal med. 

Trots att SIP varit lagstadgat sedan 2010 är kunskapen om SIP låg och verktyget 

används idag inte så att det motsvarar behoven. Särskilt okänt är SIP för just 

gruppen äldre. Det konstaterades i en utvärdering genomförd av Riksdagen i 

början på 2018.  

Satsningen syftade till att stödja ett gemensamt kunskapslyft 

I Riksdagens utvärdering av SIP 2018 lyftes kunskap, utbildning och 

målinriktade insatser som framgångsfaktorer för att lyckas med 

implementeringen av SIP. Utvärderingen fann vidare att flertalet studier visar 

att riktade utbildningsinsatser leder till ökat användande av SIP. 

Utifrån detta beviljade Regeringen i juli 2018 SKL medel, regeringsbeslut 

S2018/03724/FST, för att stödja användningen av SIP i hela vård- och 

omsorgskedjan genom att nyutveckla och anpassa befintligt material med 

särskilt fokus på äldre personer och personer som är multisjuka med stora 

samordningsbehov. Uppdrag psykisk hälsa vid SKL har utfört satsningen. 

Syftet med satsningen är att stödja ett gemensamt kunskapslyft där alla nivåer 

blir lite bättre. Målet för satsningen är att öka antalet SIPar som genomförs för 

äldre med behov av samordning av vård- och omsorgsinsatser. 

Fem utbildningar och ett trettiotal material har tagits fram och 
målgruppsanpassats 

För att skapa ett heltäckande utbud har utbildningar och material såsom 

metodstöd, filmer, handböcker/skrifter och andra typer av verktyg tagits fram 

för olika målgrupper som kommer i kontakt med SIP; medarbetare, chefer och 

ledare, förtroendevalda, intresseorganisationer och enskilda äldre med 

komplexa vårdbehov samt deras anhöriga. 
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Översikt över framtagna utbildningar och material, per huvudsaklig målgrupp 
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Inom ramen för satsningen sprids utbildningar och material till över 7000 
personer och relevanta intresseorganisationer 

Spridning av kunskap och material genomfördes genom två vägar; ”utbilda 

utbildare” och direkt spridning av material till olika målgrupper (forum, 

nätverk, föreningar, etc.). Båda vägarna utgår från att använda befintliga nätverk 

och strukturer. Genomförandet har samordnats på lokal nivå av kontaktpersoner 

i respektive deltagande län. Hela Sverige har deltagit; 19 län har utbildat 

utbildare genom satsningen och övriga två län har deltagit genom att sprida 

material i befintliga kanaler. 

Materialet har spridits till medarbetare, chefer/ledare samt förtroendevalda inom 

hälso- och sjukvård och omsorg genom en spridningsstruktur baserad på en 

nationell och regional inventering. Inom ramen för satsningen har 430 utbildare 

utbildats nationellt i SIP och SIP för äldre med komplexa vårdbehov. Dessa 

utbildare planerar i sin tur att utbilda och sprida material till ytterligare 6700 

medarbetare inom vård och omsorg.  

 

Utbildade i SIP genom genomförd nationell och planerad lokal utbildning enligt 

spridningsmetodiken ”utbilda utbildare” 

 

 

För att nå ut till äldre och deras närstående har material också delats med 

relevanta intresseorganisationer som exempelvis Svenskt Demenscentrum, 

Silviahemmet, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Demensförbundet, 

Omvårdnadsinstitutet, SPF Seniorerna, Pensionärernas Riksorganisation (PRO) 

och Äldrecentrum. 

Satsningen har också representerats på konferenser och nätverksträffar med 

totalt cirka 2 500 deltagare. 

Spridningen har skapat en medvetenhet och ett driv kring SIP för äldre. 

Tillgången till aktuellt material och upparbetade spridningskanaler har också 

skapat förutsättningar för att snabbt kunna sprida när nytt material utvecklas.   
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Utbildningssatsningen är en bra början 

Utifrån spridningsresultaten kan konstateras att satsningen har bidragit till att 

öka kunskapen om SIP hos en bredd av målgrupper och att satsningen 

därigenom har uppnått syftet med att stödja ett gemensamt kunskapslyft.  

Målet med satsningen var att öka antalet SIPar som genomförs för äldre med 

behov av samordning av vård- och omsorgsinsatser. I vilken utsträckning 

satsningen har uppfyllt detta mål återstår att se, då uppföljning sker under våren 

2019, men utifrån Riksdagens utvärdering (2018)1 finns skäl att anta att ett 

kunskapslyft av denna omfattning kommer att leda till ett ökat användande av 

SIP. 

Mer arbete behövs för att möta behovet av SIP hos äldre 

SIP används inte så det motsvarar behoven idag, och även om satsningen bidrar 

till att öka antalet som får SIP tyder erfarenheterna på att det inte kommer att 

räcka för att fullt ut möta behoven. 

Huvudsakliga områden i framtida arbete med SIP för äldre omfattar att fortsätta 

sprida information om och utbilda i användandet av SIP. Digitala lösningar 

behöver skapas för att stödja informationsöverföring och upprättande av SIP 

samt ett system för nationell uppföljning av data relaterade till SIP. Kvaliteten i 

upprättade SIPar behöver följas och stärkas. Det är även viktigt framöver att 

stärka fokus på användande av SIP tidigt i processen för äldre så att 

inläggningar på sjukhus om möjligt kan förhindras, preventivt syfte. Dessa 

områden och utmaningar är desamma även för andra målgrupper (än äldre) som 

har behov av SIP. 

Det finns ett driv kring SIP som bör utnyttjas 

I och med den nya lagen för samverkan vid utskrivning har frågan om 

samordning av äldres vård och omsorg fått uppmärksamhet. Denna satsning på 

utveckling och spridning av kunskap och material har ytterligare belyst SIP för 

äldre med komplexa vårdbehov. Under hösten har en positiv bild framkommit 

där fler och fler uppmärksammar frågan och intresset för utbildningar och 

material har varit stort.  

Ett ökat användande av SIP för äldre ligger också i linje med de större 

omställningar av hälso- och sjukvården som pågår. Samordning och preventivt 

arbete är en viktig del i omställningen till en ”nära vård” och till ett 

personcentrerat arbetssätt. Det finns därmed ett driv kring SIP som bör utnyttjas 

för fortsatt utvecklingsarbete. 

 

                                                      
1 Samordnad individuell plan (SIP) - en utvärdering Rapport från riksdagen 2017/18:RFR5 
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Om satsningen 

Bakgrund till satsningen 

Ökad specialisering inom vård- och omsorgssektorn och mångfalden av 

utförare, offentliga och privata, ställer höga krav på professionerna att samverka 

effektivt.  

När flera verksamheter är involverade och ger stöd till en enskild kan det vara 

svårt för denne och dess närstående att veta vem som ska göra vad. Ofta vilar ett 

stort ansvar på personen själv och/eller närstående att samordna insatser och 

vidarebefordra information mellan aktörerna.  

Verksamheterna kan behöva veta vad andra aktörer gör eller planerar att göra då 

det kan inverka på de insatser som de ger eller planerar att ge. Många gånger är 

det svårt för verksamheter inom en och samma huvudman att samordna sina 

insatser och ännu krångligare kan det bli när verksamheter mellan olika 

huvudmän ska samordna sig. Samordning behövs för att den enskilde inte ska 

”falla mellan stolarna” eller ”bollas” mellan verksamheter. En fungerande 

samverkan förenklar för alla och bidrar till en bättre användning av 

gemensamma resurser. Ett arbete med samordnad individuell plan (SIP) blir ett 

medel för att säkra den personcentrerade vården som vilar på partnerskap 

mellan patient, närstående och professionella.  

Riksdagen lagstiftade 2010 om att individuella planer ska upprättas när någon 

har behov av insatser både från socialtjänst och hälso- och sjukvård (kap 16 § 4 

Hälso- och sjukvårdslagen HSL, kap 2 § 7 Socialtjänstlagen SoL). Planen 

benämns samordnad individuell plan och tydliggör vem som gör vad. SIP gäller 

personer i alla åldrar oavsett behov av insats. Likalydande lagtext finns i såväl 

socialtjänstlagen som hälso- och sjukvårdslagen. 

År 2018 infördes genom den nya lagen (2017:612) även att SIP ska användas 

vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård för att samordna de insatser en 

enskild behöver. Den senare regleringen har ökat intresset för användandet av 

SIP.   

Bestämmelserna i lagstiftningarna om samordnad individuell plan syftar till att 

säkerställa samarbetet mellan huvudmännen så att alla, oavsett ålder, ska få sina 

behov tillgodosedda av vård och omsorg. 

Trots att SIP varit lagstadgat sedan 2010 används det idag inte så att det 

motsvarar behoven. Riksdagen presenterade i början på 2018 en utvärdering om 

effekterna av lagen kring SIP från 2010 och konstaterar att för gruppen äldre är 

SIP fortfarande relativt okänd ute i verksamheterna. I utvärderingen lyftes ökad 

kunskap fram som en framgångsfaktor för att genomföra lagstiftningen. Det 

gällde kunskap om lagstiftningen, om hur man samverkar och om hur en SIP 

utformas. Tillgång till personal nära verksamheterna som kan hjälpa till att 



SIP för äldre – satsning för att stödja gemensamt kunskapslyft 10 

genomföra SIP i praktiken har också visat sig vara viktigt. (Riksdagens 

Socialutskott, 2018)  

Kunskap och utbildning leder till ökat användande 

I Riksdagens utvärdering av SIP 2018 lyftes kunskap, utbildning och 

målinriktade insatser som framgångsfaktorer för att lyckas med 

implementeringen av SIP. 

När kunskap om SIP finns i alla led, från högsta ledning ner på medarbetarnivå, 

ökar chanserna för att lagstiftningen ska få genomslag. Enligt utvärderingen är 

det även viktigt att öka kunskapen om SIP bland patienter och brukare då det 

ökar efterfrågan på SIP. (Riksdagens socialutskott, 2018) 

Utvärderingen fann att flertalet studier visar att riktade utbildningsinsatser leder 

till ökat användande av SIP. Bland annat visar en studie genomförd i 

Stockholms län att fler personer än tidigare blev delaktiga i SIP-arbete efter att 

de genomgått en utbildning på området. Inställningen till SIP blev också mer 

positiv hos dem som tagit del av utbildningssatsningen. En annan studie 

genomförd i fyra kommuner visar att utbildning av medarbetare har en 

avgörande betydelse på användandet av SIP som verktyg för äldre. Flest SIPar 

upprättades i den kommun där personalen ansåg sig ha bättre kunskap om SIP. 

(Källmén & Elgán, 2016) (Condelius, Jakobsson, & Karlsson, 2016) 

Ökad kunskap om SIP och riktade utbildningsinsatser är alltså 

framgångsfaktorer för att öka användningen av SIP för äldre. Ökad användning 

av SIP skulle i sin tur leda till ökad delaktighet samt ökat ansvarstagande och 

tydlighet vilket bidrar till bättre vård och omsorg för den enskilde och en 

effektivare användning av samhällets resurser. 

Syftet var att stödja ett gemensamt kunskapslyft 

SKL har i flera år gett stöd till kommuner och regioner/landsting för att införa 

SIP inom psykiatrin, första linjen vid psykisk ohälsa för barn och unga, bland 

annat genom informationsmaterial, utbildningar och filmer. Erfarenheterna är 

att det behövs insatser till såväl ledningsfunktioner och hela personalgrupper 

som direkt till patienter och brukare. 

Regeringen beviljade i juli 2018 SKL åtta miljoner kronor för att stödja 

användningen av SIP i hela vård- och omsorgskedjan genom att nyutveckla och 

anpassa befintligt material med särskilt fokus på äldre personer och personer 

som är multisjuka med stora samordningsbehov.  

Syftet med satsningen var att stödja ett gemensamt kunskapslyft där alla 

nivåer blir lite bättre. På lång sikt innebär det att satsningen 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, 
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 att den enskilde äldre med komplexa behov och dess anhöriga känner till 

SIP och när denne har rätt till en sådan. 

Målet för satsningen är att öka antalet SIPar som genomförs för äldre med 

behov av samordning av vård- och omsorgsinsatser.  

Målet följs upp genom SIFO-undersökningar där en baslinjemätning skedde i 

november 2018 och en uppföljande undersökning kommer att genomföras i 

mars/april 2019. 

Satsningen genomfördes i två parallella arbetsströmmar 

För att uppnå projektets syfte och mål har projektet bestått av två övergripande 

arbetsströmmar som har genomförts parallellt:  

 Produktion av material  

 Spridning av kunskap och material  

 

Figur 1 Satsningens två arbetsströmmar 

 

Detaljerad beskrivning av metodik och resultat för respektive arbetsström finns 

under separata kapitel i denna rapport. 

Satsningen genomfördes hösten 2018 

Under september/oktober var fokus på att ta fram de material som ska spridas, 

kartlägga spridningsnätverk och att etablera kontakt med nyckelpersoner i 

regioner/landsting, kommuner och berörda nätverk.  

Utbildning av utbildare skedde genom fyra nationella utbildningstillfällen i 

september och november samt två regionala i september och november. Lokal 

spridning kunde påbörjas efter de nationella utbildningarna genomförts och de 

första materialen fanns tillgängliga. Under november och december stöttades 

lokal spridning också genom utskick av material till de regionala 

kontaktpersonerna.  
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I oktober etablerades samarbeten med patient/brukar- och anhörigföreningar och 

i november och december spreds anpassade material till dessa. 

Sammanställning av slutrapport skedde i samband med satsningens avslut. 

Material såsom utbildningar, metodstöd, filmer och andra verktyg kommer att 

finnas tillgängligt så att lokal spridning kan fortsätta även efter projektets 

avslut.  

 

Figur 2 Tidplan för satsningen 

 

 

För genomförandet ansvarade Uppdrag Psykisk Hälsa på SKL 

Satsningen har utförts av Uppdrag Psykisk Hälsa och samordnats på lokal nivå 

av kontaktpersoner i respektive län. Hela Sverige har deltagit; 19 län har 

utbildat utbildare genom satsningen och övriga två län har deltagit genom att 

sprida material i befintliga kanaler. 

På uppdrag av Åsa Furén-Thulin, Sektionschef för Vård och Socialtjänst på 

SKL, har satsningen genomförts av Uppdrag Psykisk Hälsa. Projektet har 

organiserats med en styrgrupp bestående av Ing-Marie Wieselgren, Projektchef 

SKL (ordf), Åsa Furén-Thulin och Anna-Greta Brodin, Sektionschef Hälso- och 

sjukvård SKL. Ing-Marie Wieselgren har även varit projektchef och 

beslutsfattare för löpande ärenden.  

Som referensgrupper har experter och sakkunniga på SKL samt relevanta redan 

etablerade nätverk såsom nätverket av utvecklingsledare äldre (Äldrenätverket) 

använts. Även patient/brukar- och anhörigorganisationer såsom Svenskt 

Demenscentrum, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, SPF Seniorerna och 

Demensförbundet har använts för att samla in synpunkter på utbildningsmaterial 

och metodstöd. Samverkan har även skett med Socialstyrelsen som har läst och 

justerat ett stycke i den handbok om SIP som tagits fram.  
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Då särskild uppmärksamhet, enligt uppdraget, skulle ges till kvinnor och män 

med demenssjukdom upprättades ett särskilt samarbete med Svenskt 

Demenscentrum. Det bestod av regelbundna avstämningar, deltagande i 

utbildningar samt delning av material.  

Löpande koordinering och kommunikation har skett med medarbetare och andra 

berörda projekt på SKL.  
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Om SIP 

I detta kapitel beskrivs inledningsvis vad SIP är. För mer detaljerad beskrivning 

av SIP och hur det används hänvisas till handboken ”Använd SIP – ett verktyg 

vid samverkan version 3.0” som tagits fram inom ramen för satsningen. 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2018a) 

En SIP är en Samordnad Individuell Plan 

En SIP är en samordnad individuell plan som upprättas när det finns behov av 

att samordna en enskild persons insatser från hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten. Planen ger överblick och gör det lättare att samarbeta och se 

vilka insatser som ger bästa möjliga effekt. En SIP ska innehålla:  

 vilka insatser som behövs,  

 vilka insatser respektive huvudman ska svara för,  

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

 vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.  

  

En SIP ska alltid göras i samarbete med den enskilde, dess närstående när så 

behövs eller önskas, och personal inom hälso-och sjukvård och socialtjänst. En 

SIP ska utgå ifrån en enskildes egna behov och prioriteringar. 

Planeringen som man kommer fram till skrivs ner i en plan. 

SIP är det övergripande verktyget för samordning mellan flera 
aktörer 

Inom vård och omsorg upprättar man olika slags planer såsom exempelvis 

genomförandeplaner och vårdplaner. Den samordnade individuella planen 

skiljer sig från andra planer då den ska gälla alla individer och syftar till att 

säkerställa samarbetet mellan huvudmännen. Planen ska samla individens alla 

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.  

  



SIP för äldre – satsning för att stödja gemensamt kunskapslyft 15 

Figur 3 Samordnad Individuell Plan (SIP) i relation till andra planer inom vård och omsorg 

 

 

Vinsterna med SIP är många  

En SIP har som mål att dels synliggöra den enskilda personens behov av stöd 

och dels att samordna stödet mellan de olika aktörerna och tydliggöra respektive 

aktörs ansvar. Det handlar om att få en gemensam bild av stödbehovet, dela 

varandras kunskaper, se till att insatser ges i rätt ordning, att rätt stöd ges, att 

följa upp hur det går och att säkerställa att viktig information når alla berörda.  

Äldre med komplexa vårdbehov har ofta insatser från många olika aktörer från 

olika huvudmän (se Figur 4). För denna målgrupp är samordning en 

nödvändighet.  

 

Figur 4 Illustration med exempel på äldres möjliga vård- och omsorgskontakter  
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SIP kan exempelvis vara till hjälp vid följande vanliga situationer:  

 När en person har behov av insatser från flera verksamheter 

 När ansvarsfördelning behöver tydliggöras 

 När en person haft upprepade besök i vården  

 När en person återinskrivits på sjukhus 

En nyligen publicerad brukarrevision av SIP i Västra Götaland Regionen 

bekräftar att när SIP fungerar blir det ett ytterst viktigt verktyg för att den 

enskilde ska få det stöd hen behöver för att leva ett bra liv. (Svensson, 2018)  

SIP kan även användas som en preventiv åtgärd för att undvika att en situation 

förvärras. När SIP upprättas tidigt i processen kan samordningen i sig innebära 

att den personens behov blir tillgodosedda och försämring kan undvikas. På så 

sätt kan SIP förhindra onödigt lidande för den enskilde samt leda till att resurser 

inom vården och omsorgen används mer effektivt. 

”SIP har gjort mig mycket lugnare och det är skönt att veta att inte allt 

ansvar ligger på mina barn.”  

(Samtal med brukare inom ramen för satsningen) 

”Erfarenheten är att SIP är en kostnadseffektiv och funktionell metod för att 

hitta ett välfungerande samordnat stöd. I de fall SIP har anordnats och alla 

ansvariga har genomfört sin del, har insatser och stöd kommit igång snabbt, 

effektivt och tillfredsställande. Alla inblandade myndigheter har fått en 

helhetsbild av en i vissa fall komplex situation, och har gemensamt kunnat 

reda ut vem som ansvarar för vad.” (Svensson, 2018) 
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Det finns vinster för samhället i att göra tidiga SIPar 

När man blir äldre och behöver hjälp är det ofta en hemtjänstinsats man får först. Det 

kan exempelvis vara ett trygghetslarm, hjälp med att städa eller handla mat. Även om 

behoven av stöd är relativt små vid den första beviljade insatsen visar en ännu 

opublicerad studie från Östersunds kommun att den första insatsen ofta snart leder till 

fler.  

I studien som har genomförts i Östersunds kommun har samtliga individer som 

beviljades insatser utifrån Socialtjänstlagen (SoL) 2010 kartlagts och deras beslut har 

följts upp till och med 2013. En del av undersökningen fokuserar särskilt på den 

grupp äldre (65+) som fick sina första insatser. Resultatet visar att över hälften av 

dem som beviljades hemtjänst för första gången hade relativt små behov, men redan 

efter ett år hade 27 procent ökat sin beroendegrad och efter fyra år hade 70 procent 

fått ökade behov eller avlidit. (Östersunds kommun, 2018) 

En ökad beroendegrad har en direkt koppling till individens försämrade livskvalitet. 

Begynnande svårigheter att klara de vardagliga aktiviteterna innebär dessutom en 

ökad risk för ytterligare aktivitetsbegränsningar vilket på sikt leder till en negativ 

utveckling mot förlust av självständighet, ökade behov av hjälp från närstående 

och/eller det offentliga och flytt till särskilt boende. För samhällets del ökar 

kostnaderna kraftigt vid ökade behov av insatser. 

Studien visar att deltagande i hälsofrämjande intervention (t.ex. seniorträff, 

förebyggande hembesök) minskar risken att gå mot ett ökat beroende med 50 

procent. (Zingmark, Norström, Lindholm, Dahlin-Ivanoff, & Gustafsson, "Under 

granskning för publicering") Om SIP upprättas redan i samband med att den första 

insatsen beviljas blir det möjligt att samordna preventiva insatser. 70 procent av de 

som ingick i studien av hemtjänstinsatser hade även insatser från hälso- och 

sjukvården. Hälso- och sjukvården kan erbjuda insatser av hälsofrämjande och 

förebyggande karaktär, t ex fallpreventiva åtgärder, främjande av goda matvanor och 

rehabilitering. Sammantaget tyder allt på att en tidig SIP kan förebygga lidande hos 

den äldre och anhöriga samtidigt som kostnaderna för samhället kan minska. 

Samverkan mellan socialtjänst och hemsjukvård är ett område som har stor betydelse 

för medborgarnas hälsa och livskvalitet och för samhällsekonomin. 

Behovet av SIP bland äldre bedöms vara stort 

Exakt hur stort behovet av SIP är går i dagsläget inte att säga. Detta då det 

saknas uppgifter om hur många som har insatser från både hälso- och sjukvård 

och socialtjänst och är i behov av samordning.  

Att det finns stora behov av samordning inom vården och omsorgen är klarlagt 

enligt uppskattningar baserade på undersökningar av Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys respektive SKL.  

Enligt en empirisk uppskattning gjord av Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys (2016) har cirka en miljon patienter och brukare, i alla 

åldersgrupper, ett relativt komplext samordningsbehov samtidigt som de 

behöver omfattande stöd för att samordna vården och omsorgen. Om man antar 
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att fördelningen av dessa patienter och brukare är proportionerligt till 

åldersfördelning i Sverige så motsvarar det ca 200 000 individer över 65 år. 

Eftersom vård- och omsorgsbehovet ökar med stigande ålder är detta med stor 

sannolikhet en underskattad uppskattning. 

I satsningen på de mest sjuka äldre definierades målgruppen som personer 65 år 

eller äldre och som har en omfattande funktionsnedsättning till följd av 

åldrande, skada eller sjukdom. Dessa äldre bedöms ha ett stort behov av 

individanpassad, samordnad vård och omsorg. Enligt beräkningar beräknas de 

utgöra cirka 19 procent av befolkningen över 65 år, det vill säga cirka 320 000 

individer. (Regeringskansliet, 2014) Bland äldre över 65 år har cirka 106 000 

insatser i permanent särskilt boende. (Sveriges Kommuner och Landsting och 

Socialstyrelsen, 2016) Om dessa exkluderas från uppskattningen av den totala 

målgruppen mest sjuka äldre kan antas att ungefär 200 000 äldre över 65 år 

inom målgruppen har ett samordningsbehov, vilket motsvarar cirka 12 procent 

av befolkningen över 65 år.  

På uppdrag av SKL genomfördes under november 2018 en SIFO-undersökning, 

med syftet att ge en bild av kännedom, behov och erfarenhet av SIP hos äldre. 

Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer och totalt tillfrågades 

1009 personer, riksrepresentativt för Sverige i åldern 70 år och uppåt. (Kantar 

SIFO, 2018) 

I undersökningen ställdes en fråga för att ge en aktuell bild av hur vanligt 

förekommande det är med insatser från hälso- och sjukvård och socialtjänst 

bland äldre. Deltagarna tillfrågades om de hade insatser/hjälp från både hälso- 

och sjukvård samt socialtjänst och på denna fråga svarade 24 procent ja (Kantar 

SIFO, 2018). Det motsvarar drygt 200 000 individer vilket är i linje med 

uppskattningar gjorda av SKL och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 

Deltagarna som uppgav att de hade insatser från både hälso- och sjukvård och 

socialtjänst tillfrågades även om de själva och/eller deras närstående skulle vara 

behjälpta av en plan som specificerar deras behov och vem som ska göra vad 

för att dessa tillgodoses. På denna fråga svarade 29 procent ja (Kantar SIFO, 

2018) vilket motsvarar nästan 100 000 individer. Detta kan ses som en lägsta 

möjliga uppskattning av antalet äldre med någon form av samordningsbehov.   

Lagen om samverkan vid utskrivning har ökat användandet 
av SIP men stora variationer i utförandet förekommer 

I och med att Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård trädde i kraft 2018 ska samtliga patienter som skrivs ut från 

slutenvården erbjudas en SIP om de efter utskrivning behöver insatser från 

region/landsting och kommuner. (Lag [2017:612] om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård). Detta har inneburit att SIP som 

verktyg fått förnyad uppmärksamhet, speciellt för gruppen äldre som ofta 

behöver insatser efter utskrivning från slutenvård. Regioner/landsting och 

kommuner har bedrivit olika typer av utvecklingsarbete på området och 
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verksamhetsnära utbildningar i bland annat SIP har genomförts i hög grad. 

(Vårdanalys, 2018)  

Enligt en uppföljning som SKL har genomfört har den nya lagen medfört att 

SIP genomförs i större utsträckning än tidigare. Dock finns det stora variationer 

i utförandet och det råder förvirring kring SIP och SOVP, den samordnade 

vårdplanering som enligt tidigare lagstiftning genomfördes på sjukhus. 

Regioner/landsting och kommuner uppger att SIP används som en punktinsats 

med ett verksamhetsperspektiv och inte som en process för att uppfylla 

individens behov. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018b)  

Före kunskapslyftet hade endast en av tio äldre med upplevt 
behov fått en SIP 

Fokus för SIFO-undersökningen var kännedom, behov och erfarenhet av SIP 

hos äldre. Undersökningen visade att endast 14 procent av de tillfrågade hade 

hört talas om SIP. (Kantar SIFO, 2018) Detta bekräftar den bild om låg kunskap 

som beskrivs i Riksdagens utvärdering av lagen. (Riksdagens Socialutskott, 

2018) 

Som ovan beskrivits uppgav 24 procent av de tillfrågade att de hade 

insatser/hjälp från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Av dessa upplevde 

29 procent att de eller deras närstående skulle vara behjälpt av en plan som 

specificerar individens behov och vem som ska göra vad för att behoven ska 

tillgodoses. Utav denna grupp med eget uppskattat behov hade endast en av tio 

fått en SIP (10 procent). (Kantar SIFO, 2018) 

 

Figur 5 Illustration av resultatet av SIFO-undersökning för målgruppen äldre 70+. 
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Sammantaget bekräftade undersökningen satsningens utgångspunkter att 

kännedomen om SIP bland äldre var låg och att en låg andel av de äldre med 

upplevt behov får SIP.  

Brister i samordning kan leda till allvarliga problem 

SIP är ett verktyg för att stödja samordning av vård- och omsorgsinsatser för en 

individ. När SIP fungerar kan det som tidigare nämnts vara ett ytterst viktigt 

verktyg för att den enskilde ska få det stöd hen behöver för att leva ett bra liv. 

På samma sätt kan en låg eller bristande användning av SIP innebära att man 

inte får bukt med de samordningsutmaningar som ofta råder. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys beskriver i sin rapport fem allvarliga 

problem som kan uppstå när samordning saknas eller brister. (Vårdanalys, 

2016)  
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Utdrag ur rapporten: Samordnad vård och omsorg (Vårdanalys, 2016) 

 

När samordningen saknas eller brister kan följande allvarliga problem uppstå 

både för individen och för vården och omsorgen: 

 

Bristande helhetssyn leder till oro och frustation hos individen.  

När samordningen brister blir det patienten eller brukaren som själv får ta ansvar för 

att helhetsbehovet blir tillgodosett. De aktörer som individen möter behandlar då bara 

en del av individens behov och ser inte till helheten. Det kan innebära att viktiga behov 

inte identifieras och uppmärksammas vilket skapar en oro och frustation hos individen. 

 

Bristande kommunikation mellan professioner leder till att patient och brukare 

får återberätta sin situation och att viktig information riskerar att gå förlorad. 

En viktig del i samordningen är att aktörerna inom vården och omsorgen har en bra 

kommunikation mellan sig, och att de har tillgång till nödvändig information om 

patientens eller brukarens tidigare kontakter med vården. När kommunikationen brister 

kan det leda till att patienten behöver återberätta tidigare vårdkontakter, själv ta 

initiativ till kontakter, att felaktiga beslut fattas eftersom värdefull information saknas 

eller att nödvändiga besökt helt och hållet uteblir. 

 

Försämrad upplevelse, hälsa och situation för patient och brukare. 

Patienten eller brukaren upplever att hen själv måste vara bärare av information och ta 

initiativ till kontakter. Risken är att olika råd kommer från olika personer, och att ingen 

har en samlad bild av personens behov. Det kan uppstå förvirring kring vad som 

egentligen är nästa steg och i vilken ordning saker ska göras, särskilt när informationen 

är motstridig. Allt detta innebär att patienten eller brukaren får en dålig upplevelse av 

vården och omsorgen men också att förmågan att hantera sin egen situation och sin 

egenvård försämras. 

 

Ökade kostnader på grund av vård och omsorg som upprepas i onödan. 

När samordningen brister ökar risken för att patienten behöver upprepa till exempel 

medicinska tester eller återberätta sin medicinska historia. Det leder till ökade 

kostnader och sämre resursutnyttjande. 

 

Hotad patientsäkerhet och risk för försämrade medicinska och sociala resultat. 

När en helhetssyn saknas och kommunikationen mellan professioner brister är det stor 

risk att patientens eller brukarens behov inte bemöts på ett fullgott sätt av vården och 

omsorgen. Sjukdomstillståndet eller omsorgsbehovet kan förvärras på grund av den 

bristande samordningen. 

 

Källa: Myndigheten för Vård och omsorgsanalys (2016), ”Samordnad vård och 

omsorg. En analys av samordningsutmaningar i ett fragmenterat vård- och 

omsorgssystem.”, sid 42–43. 
 

Utöver riskerna ovan är det tydligt att en konsekvens av bristande samordning 

är att närstående ofta får ta ett stort ansvar. Detta tar tid och kan vara en stor 

belastning.   
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Produktion av material: fem 
utbildningar och ett trettiotal 
material om SIP har utvecklats 

För att stödja användningen av SIP anpassades och nyutvecklades utbildningar 

och material med särskilt fokus på SIP för målgruppen äldre.  

Metodik för att utveckla utbildningar och material 

Utvecklingen av utbildningar och material följde en metodik bestående av tre 

steg:  

 

Figur 6 Utveckling av utbildningar och material i tre steg 

 

 

I det första steget identifierades olika målgrupper som har ett behov av mer 

information och kunskap om SIP för äldre. Detta gjordes genom intervjuer med 

experter på SKL samt i dialog med relevanta grupper och nätverk, exempelvis 

äldrenätverket.  

Det andra steget bestod av insamling, anpassning och nyutveckling av 

material. Insamling av material skedde genom utskick till relevanta nätverk 

(äldrenätverket, RSS-nätverket, nätverk för samverkan vid utskrivning, MAS-

nätverket samt Demenscentrums nätverk) med uppmaning att inkomma med 

tillgängligt material. Material samlades även in från experter på SKL med 

erfarenhet av arbete med samordningsfrågor för äldre samt med SIP för andra 

målgrupper såsom barn och unga.  

Utbildningar och material om SIP för andra målgrupper vidareutvecklades för 

att specifikt fokusera på äldres samordning och lyfta de unika förutsättningar 

och utmaningar som finns för just äldre med komplexa vårdbehov. I de fall det 

behövdes togs helt nya material fram. Material från specifika regioner/landsting 

eller kommuner gjordes generiska och anpassades för att kunna spridas brett.  

För att säkra hög kvalitet, relevans samt korrekthet i materialen delades de med 

experter och berörda på SKL samt med externa intressenter för feedback och 

förslag på ändringar innan de färdigställdes.  
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I det tredje steget paketerades utbildningar och material för spridning till de 

identifierade målgrupperna. Paketeringen bestod dels i att säkerställa enhetlig 

och gemensam layout för alla framtagna material, dels att strukturera så att det 

blev enkelt för målgrupperna att finna och navigera bland de olika materialen. 

Samtliga material finns tillgängliga genom Uppdrag Psykisk Hälsas hemsida 

(https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/sip-for-aldre/). 

Utvecklade material för olika målgrupper 

Som nämnts ovan utvecklades material anpassat för olika målgrupper. Detta för 

att säkerställa relevans samt tillräcklig anpassning av innehåll och form för den 

bredd av roller och personer som berörs av samordning för äldre med komplexa 

vårdbehov. De målgrupper som ansågs vara fokus för satsningen var:  

 Medarbetare inom vård och omsorg som arbetar med äldre- och 

samordningsfrågor 

 Chefer och ledare inom vård- och omsorgsverksamheter som arbetar med 

äldre eller har ett särskilt ansvar inom samordning 

 Förtroendevalda inom kommuner och regioner/landsting som arbetar med 

äldre- och/eller samordningsfrågor 

 Intresseorganisationer såsom patient-/brukarorganisationer samt 

anhörigorganisationer med koppling till äldre och deras anhöriga 

 Enskilda äldre med komplexa vårdbehov samt deras anhöriga 

 

Totalt utvecklades ett trettiotal material inom en bredd av kategorier (se figur 7, 

för illustration över samtliga utbildningar och material och Bilaga 1 för 

detaljerad beskrivning). 

Utbildningar 

Utbildningar i powerpointformat med tillhörande talmanus togs fram för 

medarbetare, chefer och ledare, förtroendevalda samt intresseorganisationer. 

Samtliga utbildningar fungerar både som inläsningsmaterial och som 

presentationsmaterial för att lära andra, så kallat ”utbilda utbildare”.  

För medarbetare utvecklades två utbildningar, en grundutbildning och en 

fördjupningsutbildning. Detta för att möjliggöra ett stegvis lärande samt att ge 

de medarbetare som arbetar mest aktivt med frågorna ett mer fördjupat material.  

Handböcker/skrifter 

För att kunna erbjuda ett bredare kunskapsunderlag kring SIP utvecklades 

handboken ”Använd SIP – ett verktyg vid samverkan version 3.0 ” (84 sidor). 

Handboken fokuserar på SIP för vuxna och äldre och beskriver i detalj varför 

SIP behövs och hur SIP bör användas. Den innehåller även delar som beskriver 

verksamhetsutveckling med fokus på SIP och arbete med SIP i praktiken.  

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/sip-for-aldre/
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För att uppmärksamma förtroendevalda på arbetet med SIP utvecklades en 

kortare skrift som beskriver syftet med SIP och när verktyget används ”Till dig 

som är förtroendevald och arbetar med frågor rörande socialtjänst och hälso- 

och sjukvård” (7 sidor). Skriften innehåller även tips på hur man som 

förtroendevald kan sprida kunskap om fördelarna med SIP och stötta 

förändringsarbete.  

Metodstöd 

För att stötta det praktiska arbetet med SIP utvecklades ett antal metodstöd. 

Dessa riktar sig i första hand till medarbetare inom vård och omsorg som själva 

är med och upprättar SIP. Bland annat utformades nya s.k. mötescirklar (ett 

verktyg för att skapa strukturerade och trygga möten) för äldre och närstående, 

och checklistor att använda innan och efter SIP-möte.  

I samarbete med Region Jönköping utvecklades flertalet material med särskilt 

fokus på praktiskt lärande i SIP. Metodiken baseras på regionens erfarenhet av 

simulering i Esther SimLab men materialen har gjorts generiska för bredare 

spridning. Materialen inkluderar presentationsmaterial, checklistor, 

instruktioner, reflektionsfrågor samt en film som ger exempel på hur en 

simulering går till. 

Medverkan har skett i framtagande av texter rörande SIP i det av SKL 

framtagna webbverktyget Rutinkollen. Webbverktyget bygger på att 

verksamheter själv kan bedöma sin följsamhet till sina rutiner.  

Filmer 

Som komplement till utbildningsmaterialen producerades tio stycken filmer 

med fallbeskrivningar. I filmerna berättar fem människor om sina liv och sina 

behov och tanken är att de kan användas som underlag för gruppövningar och 

diskussioner.  

För att ge en verklig bild av hur SIP används i praktiken och vilken positiv 

inverkan verktyget kan ha i en människas liv producerades en dokumentär 

reportagefilm. Filmen kan användas i bredare sammanhang för att väcka 

intresse i frågor kring samverkan eller som en del av en SIP-utbildning.  

Redaktionellt material  

I syfte att vidare konkretisera behovet av samordning och hur SIP kan användas 

i det verkliga livet skrevs flertalet artiklar av redaktionell typ på ämnet. Dessa 

innehåller exempelvis intervjuer med enskilda äldre och deras närstående.  

Kommunikationsmaterial 

Utöver utbildningar och material utvecklades ett antal produkter med mer 

kommunikativt syfte riktade direkt till äldre och deras anhöriga. Exempel på 

sådana är informationsblad riktade till anhöriga och äldre, dokument med 
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vanliga frågor och svar anpassat för äldre och anhöriga samt material som 

intresseorganisationer kan använda för att informera om SIP i egna kanaler.  

Figur 7: Översikt över utvecklade utbildningar och material per huvudsakliga målgrupper  
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Material riktade till medarbetare inom vård och omsorg paketerades enligt 
en stegstruktur 

För att underlätta navigering och uppmuntra lärande för grupper med olika 

mycket kompetens och erfarenhet av SIP paketerades de färdiga materialen 

enligt en stegstruktur.  

 

Figur 8 Illustration av paketering av material för medarbetare enligt stegstruktur 
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Spridning av kunskap och material: 
utbildningar och material sprids till 
över 7 000 personer  

Spridningsmetodik   

Spridning av kunskap och material genomfördes genom två vägar; den första 

var spridning genom ”utbilda utbildare” och den andra var direkt spridning av 

material till olika målgrupper (forum, nätverk, föreningar, etc.). Båda vägarna 

utgick från att använda befintliga nätverk och strukturer.  

Metodiken ”utbilda utbildare” går i korthet ut på att identifiera utbildare som 

utbildas nationellt och därefter anordnar utbildningar lokalt för medarbetare i 

sin verksamhet. De lokala utbildningarna kan i sin tur vara upplagda som 

utbildning av utbildare, vilket innebär att en eller flera ytterligare nivåer av 

utbildare tillkommer som kan anordna lokala utbildningar och möjliggöra 

storskalig, effektiv spridning.  

 

Figur 9 Illustration av spridningsmetodiken ”utbilda utbildare” 

 

 

 

Det första steget i spridningsarbetet var att identifiera kontaktpersoner för 

satsningen i varje län. Detta gjordes genom ett bredare utskick till nationella 

nätverk med fokus på frågor som rör äldre och samordning. I utskicket 

efterfrågades förslag på personer som har god kännedom om existerande 

verksamheter, personliga nätverk inom många delar av 

län/region/landsting/kommun samt kunskap om samordning av insatser för 

äldre. Utskicket delades med medlemmar i följande nätverk:  

 Nätverk av utvecklingsledare för äldre (Äldrenätverket) 

 RSS-nätverket 
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 Nätverk för samverkan vid utskrivning 

 MAS-nätverket 

 Demenscentrums egna nätverk 

 

Genom att sammanställa inkomna svar identifierades möjliga kontaktpersoner 

för varje län. I diskussion med dessa utsågs sedan en kontaktperson per län.   

Det andra steget i spridningsarbetet var kartlägga de befintliga verksamheter, 

nätverk, forum och samordnare (eller motsvarande) som finns för målgruppen 

äldre idag. Målet med kartläggningen var att identifiera kanaler för spridning av 

material och utforma en spridningsplan för varje län. SKL samordnade 

kartläggningen som genomfördes av kontaktpersonerna i varje län. Av 21 län 

genomförde 16 kartläggningen som omfattade regioner, kommuner och 

länsgemensamma funktioner.2  

Kartläggningen ger en övergripande bild av vilka nätverk och strukturer för 

äldre- och SIP-frågor som finns länsvis och nationellt (se figur 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Län som inte genomförde kartläggning: Västernorrland, Västmanland (valde att inte delta p.g.a. 

annat pågående utvecklingsarbete), Västra Götaland (valde att inte delta då de var i process att 

rekrytera en länssamordnare för samordning och SIP och därför ville avvakta), Östergötland, 

Örebro. 
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Figur 10 Resultatet av kartläggningen (på läns- och nationell nivå)   
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Utbilda utbildare 

Utifrån kartläggningen identifierade kontaktpersonerna i respektive län personer 

som kunde leda utbildningssatsningen lokalt och som borde bjudas in till 

nationell utbildning. Kontaktpersonerna ansvarade själva för att bjuda in 

deltagare från sitt län till nationell utbildning men SKL bistod med inbjudningar 

i de fall detta önskades.  

Utbildarna deltog i de nationella utbildningar som anordnades. Flertalet hade ett 

tilldelat eller egenpåtaget uppdrag att sprida utbildningen lokalt genom ”utbilda 

utbildare”-metodiken.  

De nationella utbildningarna var öppna för anmälningar även för personer som 

inte identifierats av kontaktpersonerna i varje län och i flera fall gick 

kontaktpersonerna ut med bredare information om utbildningarna till 

verksamheterna. 

Spridning av material 

Utöver att sprida material under nationella utbildningar genomfördes riktade 

spridningsinsatser till olika målgrupper som skulle kunna ha nytta av olika 

material. Skräddarsydda paket med material sattes samman och spreds i utskick 

till dessa målgrupper. 

Spridningsresultat 

430 utbildare har utbildats nationellt och för ytterligare 6 700 planeras 
utbildningar lokalt 

Under hösten 2018 har fyra nationella utbildningstillfällen av utbildare 

genomförts med totalt 284 deltagare. De första tre utbildningstillfällena antog 

ett brett perspektiv på SIP (26 september, 6 november, 26 november) men SIP 

för målgruppen äldre med komplexa vårdbehov gavs särskilt utrymme. Den 

sista utbildningen fokuserade specifikt på SIP för äldre (11 december). Under 

samtliga utbildningar informerades om satsningen och de material som var 

färdigställda eller under utveckling.  

Utöver dessa genomfördes efter förfrågan två stycken nationellt anordnade 

utbildningar av utbildare i Nynäshamn kommun (september 2018, november 

2018). Vid dessa tillfällen deltog 150 medarbetare från kommunen och Region 

Stockholm. 

Vid de nationella utbildningstillfällena deltog en bred representation från 

verksamheter i olika län, se detaljerad beskrivning över deltagandet i Figur 11. 

Samtliga län utom två var representerade vid någon utbildning. Bland de 

utbildade återfinns en bredd av professioner och roller såsom utvecklingsledare, 

medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MASar), biståndsbedömare/handläggare, 

verksamhetsutvecklare från hälso- och sjukvården, vårdsamordnare, 

representanter från kommunförbund m.m. Den stora spridningen visar på 

bredden av de medarbetare som behöver ha kunskap och kännedom om SIP.  
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Figur 11 Deltagande vid nationella utbildningstillfällena under hösten 2018 

*En deltagare från Åland 
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För att skapa en bild av den planerade lokala spridningen genom ”utbilda 

utbildare” fick deltagarna vid tre av utbildningstillfällena i uppgift att fylla i 

individuella spridningsplaner över hur de skulle sprida SIP.  

102 personer svarade och totalt planerade de att utbilda 6748 personer.  

Figur 12 Utbildade i SIP genom genomförd nationell och planerad lokal utbildning enligt 

spridningsmetodiken ”utbilda utbildare” 

  

Då denna siffra inte innehåller planerad spridning vid de tre 

utbildningstillfällena övningen inte genomfördes kan antalet planerade lokalt 

utbildade personer antas vara ännu högre.  

I den utvärderingsenkät som skickades ut till samtliga deltagare efterfrågades 

hur många som den utbildade planerade att sprida kunskap och information om 

SIP till. Nästan 70 procent av de 55 som svarade planerade att sprida kunskap 

och information om SIP till över tio personer och 25 procent planerade att 

sprida till fler än femtio personer. Detta tyder på en ambitiös ansats hos 

utbildarna att i sin tur utbilda vidare vilket talar för att satsningen kommer nå ett 

stort antal medarbetare inom vård och omsorg.   

Figur 13 Utvärderingsenkät påstående 4 
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De utbildade lyfter ökad förståelse och tillgång till användbara verktyg 
som resultat och genomsnittligt betyg på utbildningarna har varit högt  

I den utvärderingsenkät som skickades ut till samtliga utbildningsdeltagare 

efterfrågades även återkoppling på kvaliteten i utbildningarna. Antalet inkomna 

svar på dessa frågor var 59 stycken. Det samlade omdömet för utbildningen var 

3,9 på en femgradig skala.  

På påståendet om ”Utbildningsdagen gav mig ökad förståelse för hur jag och 

mina kollegor kan arbeta med SIP” (skala 1–5 där 1=inte alls och 5=i hög grad) 

var medelvärdet av svaren 3,9 och 70 procent av de som svarade gav fyra eller 

högre i betyg.  

Figur 14 Utvärderingsenkät påstående 1 

 

Liknande respons gav de svarande på påståendet ”Verktygen som presenterades 

under dagen hjälper mig att utbilda informera andra om SIP”. Medelvärdet av 

svaren var 4 och 71 procent gav fyra eller högre i betyg.  

Figur 15 Utvärderingsenkät påstående 2 
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Baserat på erfarenhet från utbildningarna och de omdömen som inkommit kan 

utläsas att grundkunskaperna i SIP för äldre varierar bland deltagarna. Några 

har breda kunskaper om SIP och arbetar aktivt med SIP för äldre i sina 

verksamheter medan andra är helt nya till arbetssättet.  

 

Slutsatsen är att det är viktigt att det finns en bredd i materialen och att det är 

möjligt att fördjupa sin kunskap efterhand. Detta synsätt låg också till grund för 

utveckling och paketering av material till grupper med olika förkunskaper om 

SIP. 

Något som också lyfts fram i omdömena är att verktygen och metodstöden är 

uppskattade och anses underlätta det praktiska arbetet. 

Framtaget material har spridits till 21 relevanta intressenter och 
presenterats på konferenser/nätverk med totalt cirka 2 500 deltagare 

Totalt identifierades fem målgrupper som skulle kunna ha nytta av att ta del av 

framtaget och sammanställt material om SIP (medarbetare, chefer och ledare, 

förtroendevalda, intresseorganisationer samt enskilda äldre och deras anhöriga). 

För att nå ut till dessa målgrupper spreds information och material till 

organisationer, myndighet, nätverk, forum och konferenser på temat äldre och 

”Det var inte så mycket ny 

information men väldigt lärande att 

träffa andra aktörer från hela 

landet!”  

(Omdöme från utbildningsdeltagare) 

”Väldigt bra grundkunskap att stå på. Mitt största värde från dagen att ta med 

hem är att SIP ser olika ut för alla, beroende på behov. Samt att en SIP "i tid" 

förebygger oklarhet och osäkerhet för patient och vårdgivare. Dagen var ett 

värdefullt forum för att dela erfarenhet med andra vårdgivare kring SIP. 

 

(Omdöme från utbildningsdeltagare) 

”Toppen med mötescirklar och annat som delades ut. Lättare att ha något i handen 

för osäkra kollegor”  

 

(Omdöme från utbildningsdeltagare) 

”Jag är nyexad sjuksköterska så SIP 

var helt okänt för mig innan 

utbildningen” 

  

(Omdöme från utbildningsdeltagare) 
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samordning/SIP, sammanlagt 21 stycken.  Se nedan tabell för sammanställning 

av vilka som mottagit information och skräddarsydda materialpaket. 

Tabell 1 Översikt över mottagare och utskickat material 

Mottagare Material 

Svenskt Demenscentrum och Silviahemmet Har genom kontinuerligt samarbete under projektet fått tillgång till 

nyheter, information om samtliga material 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga Har genom utskick fått tillgång till samtliga material exempelvis 

 Utbildning för patient- och brukarorganisationer 

 Infoblad om SIP för äldre att dela med äldre och närstående 

 Mötescirklar 

 Verktygsbank 

 Utskick via mail av nyheter och information om samtliga 

material    

Demensförbundet  Utbildning för patient- och brukarorganisationer 

 Infoblad om SIP för äldre att dela med äldre och närstående 

 Mötescirklar 

 Verktygsbank 

 Utskick via mail av nyheter och information om samtliga 

material    

Omvårdnadsinstitutet  Utbildning för patient- och brukarorganisationer 

 Infoblad om SIP för äldre att dela med äldre och närstående 

 Mötescirklar 

 Verktygsbank 

 Utskick via mail av nyheter och information om samtliga 

material    

1,6-miljonersklubbem  Utbildning för patient- och brukarorganisationer 

 Infoblad om SIP för äldre att dela med äldre och närstående 

 Mötescirklar 

 Verktygsbank 

 Utskick via mail av nyheter och information om samtliga 

material    

SPF Seniorerna  Utbildning för patient- och brukarorganisationer 

 Infoblad om SIP för äldre att dela med äldre och närstående 

 Mötescirklar 

 Verktygsbank 

 Utskick via mail av nyheter och information om samtliga 

material    

Pensionärernas Riksorganisation (PRO)  Utbildning för patient- och brukarorganisationer 

 Utbildning för förtroendevalda 

 Infoblad om SIP för äldre att dela med äldre och närstående 

 Mötescirklar 

 Verktygsbank 

 Utskick via mail av nyheter och information om samtliga 

material    

Äldrecentrum 

Forskning och utveckling för äldre 

 Utbildning för patient- och brukarorganisationer 

 Utbildning för förtroendevalda 

 Infoblad om SIP för äldre att dela med äldre och närstående 

 Mötescirklar 

 Verktygsbank 
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 Utskick via mail av nyheter och information om samtliga 

material    

Nestor FoU  

Forskning och utveckling för äldre 

 Utbildning för patient- och brukarorganisationer 

 Utbildning för förtroendevalda 

 Infoblad om SIP för äldre att dela med äldre och närstående 

 Mötescirklar 

 Verktygsbank 

 Utskick via mail av nyheter och information om samtliga 

material    

Seniorval.se 

Sveriges största sök- och informationstjänst 

kring boende, service och omsorg för äldre 

 Informationstext om SIP 

 Infoblad om SIP för äldre att dela med äldre och närstående 

 Skrift om SIP för äldre 

 Dokument med vanliga frågor och svar 

 Utskick via mail av nyheter och information om samtliga 

material    

 

Parkinsonförbundet Utskick via mail av nyheter och information om samtliga material    

Alzheimerförbundet Utskick via mail av nyheter och information om samtliga material    

Anhörigas riksförbund Utskick via mail av nyheter och information om samtliga material    

Fackliga organisationer och professionsförbund 

Kommunal. Akademikerförbundet SSR, 

Vårdförbundet, Fysioterapeuterna, Sveriges 

Arbetsterapeuter, Sveriges Läkarförbund 

Utskick via mail av nyheter och information om samtliga material    

Socialstyrelsen Utskick via mail av nyheter och information om samtliga material    

 

I tillägg har projektet presenterat satsningen och framtagna material på följande 

konferenser och nätverksträffar: 

 Äldreomsorgsdagarna 

 Två inspirationskonferenser för kvalitet i SIP (Region Skåne och 

Kommunförbundet Skåne) 

 Workshop: Samverkan vid utskrivning från sjukhus (Region Dalarna) 

 Nätverksträff för utvecklingsledare äldre (Äldrenätverket) 

 Vårdvalsnätverket 

 Multisjuka äldre – hur löser vi utmaningen? (Heldagsseminarium av 

Dagens Medicin) 

 Dialog om sammanhållen vård och omsorg (SKL) 

 

 

Uppskattat antal deltagare på konferenserna är totalt 2 500 personer 
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En artikel om satsningen samt fördelarna med SIP infördes i tidskriften ”Ä” 

under december 2018, ”SIP är en vinst för alla”. Tidningen vänder sig till 

sjuksköterskor samt alla andra yrkesgrupper runt den äldre patienten från 

riksföreningen sjuksköterskan inom äldre- och demensvård.   

En presentation av satsningen och framtagna material hölls för Riksdagens 

socialutskott 15 november 2018.  

Spridningen av material har ökat medvetenheten och skapat ett driv kring 
SIP för äldre 

Spridningen har skapat en medvetenhet och ett driv kring SIP för äldre. 

Tillgången till aktuellt material och upparbetade spridningskanaler har också 

skapat förutsättningar för att snabbt kunna sprida när nytt material utvecklas.   
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Satsningen är en bra början 
men mer arbete behövs 

Satsningen är en bra början 

Syftet med satsningen var att stödja ett gemensamt kunskapslyft kring SIP för 

äldre där alla nivåer blir lite bättre.  

Satsningen har tagit fram ett gediget kunskapsunderlag och en bredd av 

målgruppsanpassat material som kan användas för att öka kunskapen om SIP 

samt stödja det praktiska arbetet med SIP.  

Materialet har spridits till medarbetare, chefer/ledare samt förtroendevalda inom 

hälso- och sjukvård och omsorg genom en spridningsstruktur baserad på en 

nationell och regional inventering. Inom ramen för satsningen har 430 utbildare 

utbildats nationellt i SIP och SIP för äldre med komplexa vårdbehov. Dessa 

utbildare planerar i sin tur att utbilda och sprida material till ytterligare närmare 

7 000 medarbetare inom vård och omsorg. Satsningen har också spridits till 

relevanta intresseorganisationer och representerats på konferenser och 

nätverksträffar med totalt cirka 2 500 deltagare. 

För att nå ut till äldre och deras närstående har material också delats med 

relevanta intresseorganisationer som exempelvis Svenskt Demenscentrum, 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och SPF Seniorerna.  

Utifrån spridningsresultaten kan konstateras att satsningen har bidragit till att 

öka kunskapen om SIP hos en bredd av målgrupper och att satsningen 

därigenom har uppnått syftet med att stödja ett gemensamt kunskapslyft. 

Genomförandet av satsningen i sig har också lett till ökat fokus på SIP för just 

målgruppen äldre.  

Målet med satsningen var att öka antalet SIPar som genomförs för äldre med 

behov av samordning av vård- och omsorgsinsatser. I vilken utsträckning 

satsningen har uppfyllt detta mål återstår att se, då uppföljning sker under våren 

2019 när den lokala spridningen är genomförd, men utifrån Riksdagens 

utvärdering (2018) finns skäl att anta att ett kunskapslyft av denna omfattning 

kommer att leda till ett ökat användande av SIP. 

Mer arbete behövs för att möta behovet av SIP hos äldre 

Som konstaterats i tidigare kapitel används inte SIP så det motsvarar behoven 

idag, och även om satsningen bidrar till att öka antalet som får SIP tyder 

erfarenheterna på att det inte kommer att räcka för att fullt ut möta behoven. 

Som ett led i satsningen har frågan om varför SIP inte görs i tillräcklig 

utsträckning ställts till många olika representanter för socialtjänst, hälso- och 

sjukvård, patientföreningar samt till anhöriga, närstående och patienter. Utifrån 

svaren framkommer en tydlig bild av betydande hinder för att möta behovet av 
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SIP hos äldre, hinder vars lösningar legat utanför uppdraget för just denna 

satsning. Nedan listas ett antal områden som bör adresseras i framtida arbete 

med SIP för äldre. Det kan nämnas att dessa områden och utmaningar i stor 

utsträckning är tillämpliga även för andra målgrupper (än äldre) som har behov 

av SIP. 

Information och utbildning om SIP  

Det är viktigt att återkommande informera om att SIP finns, hur planen är tänkt 

att användas och att kontinuerligt genomföra utbildningar. Erfarenheter som 

personal och enskilda har hur samordning fungerar behöver samlas in och 

användas i fortsatta utvecklingsarbeten.    

Digitala lösningar för att stödja informationsöverföring och upprättande 
av SIP 

En central utmaning för samverkan mellan regioner/landsting och kommuner är 

avsaknaden av informationsöverföring mellan, och inom, huvudmännen. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2016) lyfter detta som bland de 

största utmaningarna för att uppnå en mer samordnad vård och omsorg; att 

nuvarande IT-stöd inte ger tillräckliga förutsättningar till samordning och att 

informationsöverföring hindras av lagstiftning. Nyckelutmaningen är att det 

utifrån dagens lagstiftning inte är möjligt för kommuner och regioner/landsting 

att ge varandra direktåtkomst till personuppgifter. (Vårdanalys, 2016) 

Möjligheten till sammanhållen journalföring, som för hälso- och sjukvården 

regleras i Patientdatalag (2008:355), 6 kap, ger inte möjlighet för socialtjänsten 

att få direktåtkomst till personuppgifter. Lag (2001:454) om behandling av 

personuppgifter inom socialtjänsten saknar också bestämmelser för 

sammanhållen journalföring. 

Vidare saknas det idag digitalt stöd för att dokumentera och följa upp SIPar. På 

många håll görs SIP fortfarande på papper för att sedan scannas in i 

verksamheternas IT-stöd såsom journalsystem. (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2018b) Detta leder till ineffektiv och osäker hantering av viktig och 

känslig information. Dessutom har den enskilde inte själv tillgång till sin SIP i 

digital form vilket kan leda till otrygghet och frustration.  

Även digitala lösningar för deltagande i SIP-möten kan behöva utvecklas för att 

öka användandet av SIP. Idag uppger många att det är krångligt och 

tidskrävande att upprätta SIP. Lösningar för exempelvis videomöten skulle 

kunna utvecklas för att möjliggöra att personal och anhöriga kan delta i större 

utsträckning. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018b)  

De tekniska och juridiska hinder som idag begränsar möjligheten till 

informationsöverföring, dokumentation och deltagande bör adresseras i 

framtida arbete inom området.  
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Nationella data för kvantitativ uppföljning 

Idag görs ingen nationell uppföljning av hur många SIPar som genomförs, 

varken för barn och unga, vuxna eller äldre. Det finns idag frivilliga digitala 

verktyg för uppföljning av SIP, exempelvis SIP-kollen, Rutinkollen och 

Webbkollen, men täckningsgraden på nationell nivå är låg och syftet med 

verktygen är snarare underlag för utvecklingsarbete och inte nationell 

uppföljning.  

Att rigga ett system för registrering, insamling och uppföljning av data 

relaterade till SIP är en förutsättning för att stödja ett ökat användande. En 

lösning för digital dokumentation av SIP som beskrivs ovan skulle underlätta 

detta arbete.  

Uppföljning av kvaliteten i de SIPar som genomförs 

Fokus för denna satsning har varit att öka användningen av SIP. I målsättningen 

har implicit ingått att stärka kvaliteten i de SIPar som genomförs, detta genom 

att utbildningar och material också innehållit vägledning och praktiska exempel 

för hur en SIP av god kvalitet kan utformas. I samtal med sakkunniga 

framkommer dock att kvaliteten i SIPar ofta brister. SKL:s uppföljning av 

kommunernas och regionernas/landstingens införande av nya lagen om 

samverkan vid utskrivning visar att SIP snarare används som den tidigare 

vårdplaneringen än en plan som anpassar vård och omsorg utifrån den enskildes 

individuella behov och prioriteringar. (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2018b) 

Framöver finns ett stort behov av att stärka uppföljningen av kvaliteten i de 

genomförda SIParna för att de som upprättas ska användas, följas upp och 

uppdateras löpande. Även detta samspelar med den ovan beskrivna utmaningen 

med ett effektivt dokumentationssystem. 

Behov av översyn av nuvarande regleringar 

Vad som blivit tydligt under de år som SKL arbetat med att stödja 

medlemmarna i att arbeta med SIP är att det finns ett behov av översyn av 

nuvarande regleringar kring individuella planer inom vård-och omsorgsområdet 

då det för flera verksamheter är oklart när en viss plan ska användas. 

Bestämmelserna har tillkommit vid olika tidpunkter och med olika gruppers 

behov i fokus och överlappar varandra till viss del. Detta har lett till vilket 

regelverket idag är mycket svåröverskådligt regelverk. SKL har framställt detta 

till Socialdepartementet vid flera tillfällen bland annat 2013-10-18.   

Fokus på SIP även som ett preventivt verktyg 

Som tidigare konstaterats har den nya lagen som samverkan vid utskrivning 

medfört ett ökat användande av SIP vid utskrivning från slutenvård. Det är en 

positiv utveckling men det finns stora vinster att göra genom att upprätta en SIP 

i ett ännu tidigare skede. Att använda SIP som ett preventivt verktyg kan 
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förebygga lidande hos den äldre och närstående och samtidigt minska 

kostnaderna för samhället.  

Det är viktigt att SIP inte endast förknippas med den nya lagen utan att man 

även i fortsättningen lyfter SIP som ett verktyg som kan användas i alla fall där 

individers insatser från hälso- och sjukvård och socialtjänst behöver samordnas. 

Vinsterna med tidiga SIPar och kostnaderna av bristande samordning behöver 

också tydliggöras.   

Det finns ett driv kring SIP för äldre som kan utnyttjas framåt 

I och med den nya lagen för samverkan vid utskrivning har frågan om 

samordning av äldres vård och omsorg fått uppmärksamhet. Denna satsning på 

utveckling och spridning av kunskap och material har ytterligare belyst SIP för 

äldre med komplexa vårdbehov. Under hösten har en positiv bild framkommit 

där fler och fler uppmärksammar frågan och intresset för utbildningar och 

material har varit stort.  

Ett ökat användande av SIP för äldre ligger också i linje med de större 

omställningar av hälso- och sjukvården som pågår. Samordning och preventivt 

arbete är en viktig del i omställningen till en ”nära vård” och till ett 

personcentrerat arbetssätt.  

Sammantaget finns det alltså goda förutsättningar för vidare nationellt arbete 

och fortsatt utvecklingsarbete i regioner/landsting och kommuner. Genom att 

utnyttja detta driv kan chanserna att åstadkomma en bättre samordning öka. Om 

målet är att alla äldre med behov ska erbjudas en SIP krävs dock att de 

kvarstående hinder som nämnts ovan adresseras i framtida arbete.  

  



SIP för äldre – satsning för att stödja gemensamt kunskapslyft 42 

Referenser 

Condelius, A., Jakobsson, U., & Karlsson, S. (2016). Exploring the 

Implementation of Individual Care Plans in Relation to Characteristics 

of Staff. Open Journal of Nursing 6, 582–590. 

Källmén , H., & Elgán, T. (2016). Samordnad individuell plan (SIP) – En 

uppföljande studie av en utbildningsinsats till personal inom 

Stockholms län. Rapport nr 59. STADs rapportserie. 

Kantar SIFO. (2018). Undersökning om SIP 2018. Stockholm: Kantar SIFO på 

uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting. 

Östersunds kommun. (2018). Vilka insatser genomförs för personer som har 

beviljats tidiga hemtjänstinsatser – en kartläggning av hemtjänst och 

hemsjukvård, opublicerad delrapport .  

Regeringskansliet. (2014). Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka 

äldre. Stockholm: Regeringskansliet . 

Riksdagens Socialutskott. (2018). Samordnad Individuell Plan (SIP) - en 

utvärdering.  

Svensson, S. (2018). Jag lever mitt liv mellan stuprören. Nationell Samverkam 

för Psykisk Hälsa i Göteborg (NSPHiG). 

Sveriges Kommuner och Landsting. (2018a). Använd SIP - ett verktyg vid 

samverkan. För alla över 18 år, vuxna och äldre version 3.0. 

Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. 

Sveriges Kommuner och Landsting. (2018b). Samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård - framgångsfaktorer och 

utvecklingsområden. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. 

Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen. (2016). Öppna 

jämförelser 2015 - Vård och omsorg om äldre. Stockholm: Sveriges 

Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen. 

Vårdanalys. (2016). Samordnad vård och omsorg. En analys av 

samordningsutmaningar i ett fragmenterad vård- och omsorgssystem. 

Stockholm: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 

Vårdanalys. (2018). På väg - Delrapport om genomförandet av lagen om 

samverkan vid utskrivning från slutenvården. Stockholm: Myndigheten 

för vård- och omsorgsanalys. 

Zingmark, M., Norström, F., Lindholm, L., Dahlin-Ivanoff, S., & Gustafsson, S. 

("Under granskning för publicering"). Modelling long-term cost 

effectiveness of health promotion for community-dwelling older people.  

 



SIP för äldre – satsning för att stödja gemensamt kunskapslyft 43 

Bilaga 1: Detaljerad beskrivning per 
utbildning/material 

Allt material finns tillgängligt på Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats: 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/sip-for-aldre/  

Utbildning/material Material Beskrivning 

• Handbok: Använd SIP – ett 

verktyg för samverkan. För alla 

över 18 år, vuxna och äldre. 

Version 3.0. 

• Pdf-dokument (84 sidor)  

• Finns både som tryckt 

material och för nedladdning 

online 

 

• Beskriver varför SIP behövs och 

hur SIP bör användas 

• Innehåller även delar som 

beskriver verksamhetsutveckling 

med fokus på SIP och arbete med 

SIP i praktiken 

• Fokuserar på SIP för 

målgrupperna vuxna över 18 år 

och äldre 

• Skrift: Till dig som är 

förtroendevald och arbetar med 

frågor rörande socialtjänst och 

hälso- och sjukvård 

• Pdf-dokument (7 sidor)  

• Finns både som tryckt 

material och för nedladdning 

online 

 

• Kortare skrift som beskriver syftet 

med SIP och när verktyget 

används  

• Skriften innehåller även tips på hur 

man som förtroendevald kan 

sprida kunskap om fördelarna med 

SIP och stötta förändringsarbete 

• Grundutbildning i SIP, äldre i 

behov av samordnade insatser 

• Presentationsmaterial med 

talmanus 

• PPT-presentation (22 bilder) 

 

• Utbildning för medarbetare med 

ingen eller liten förkunskap i SIP 

• Att använda som inläsningsmateril 

eller för att utbilda andra 

 

 

 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/sip-for-aldre/
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• Fördjupningsutbildning i SIP, 

äldre i behov av samordnade 

insatser 

• Presentationsmaterial med 

talmanus 

• PPT-presentation (47 bilder) 

 

 

• Utbildning för medarbetare med 

vissa förkunskaper om SIP 

• Att använda som inläsningsmateril 

eller för att utbilda andra  

 

 

 

• Samordnad individuell plan 

(SIP) – information för dig som 

är förtroendevald 

• Presentationsmaterial med 

talmanus 

• PPT-presentation (13 bilder) 

 

 

• Utbildning anpassad för 

chefer/ledare 

• Extra fokus på 

verksamhetsutveckling kopplat till 

samordning och SIP 

• Kan även användas som 

inläsningsmaterial 

• SIP för chefer/ledare • Presentationsmaterial med 

talmanus 

• PPT-presentation (32 bilder)

 

• Utbildning anpassad för att berätta 

för förtroendevalda om SIP 

• Kan även användas som 

inläsningsmaterial 

• Samordnad individuell plan 

(SIP) – introduktion för berörda 

patient- brukarföreningar 

• Presentationsmaterial med 

talmanus 

• PPT-presentation (32 bilder)

 

• Utbildning anpassad för att berätta 

för förtroendevalda om SIP 

• Kan även användas som 

inläsningsmaterial 

• SIP i primärvården - 

utbildningsdag 

• Inspelad utbildningsdag (26 

september 2018) 

• Video 

 

• Heldagsutbildning i SIP för all 

målgrupper 

• Fokus på primärvårdens roll 
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• Mötescirklar • Finns både som tryckta 

metodstöd och online för 

nedladdning och egen print 

 

 

• Metodstöd som skapar struktur i 

SIP-mötet. Cirklarna hjälper också 

deltagare i SIP-mötet förbereda sig 

inför mötet. Det hjälper också  

• Åtta olika cirklar, som var och en 

riktar sig till sin repsektive 

målgrupp. Som en del av 

satsningen utvecklades 

specialanpassade versioner för 

äldre och närstående 

• Som en del av satsningens 

utvecklades också en folder med 

instruktioner att förvara cirklarna i 

• Checklista – Inför ett SIP-möte 

 

• Pdf-dokument för nedladdning 

 

 

• Checklista för deltagare från 

hälso- och sjukvård eller 

socialtjänst att använda innan ett 

SIP-möte 

• Innehåller dels praktiska 

påminnelser, dels råd om hur man 

får till ett inkluderande och 

värdefullt möte 

• Checklista – Utvärdering av ett 

SIP-möte 

 

• Pdf-dokument för nedladdning 

 

 

 

 

• Checklista för deltagare från 

hälso- och sjukvård eller 

socialtjänst att använda efter SIP-

mötet för att utvärdera process och 

resultat 

• Checklista: SIP-samordnare • Pdf-dokument 

• Finns både som tryckt 

material och för nedladdning 

online 

 

 

 

 

 

• Innehåller information om hur 

man kan använda rollen SIP-

samordnare för att arbeta med 

verksamhetsutveckling relaterat 

till SIP 

• Innehåller occkså en checklista 

med exempel på uppgifter en SIP-

samordnare kan ha   
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• Casefilmer för diskussion 

 

• 10 olika videos tillgängliga 

online (alla finns i textad och 

otextad version) 

 

 

 

 

 

 

• Filmer med fallbeskrivningar som 

är tänkta att användas som 

diskussionsunderlag i exempelvis 

utbildningar 

• I filmerna möter man fem 

människor som berättar om sina 

liv: Anna 53 år, Elias 65, Jasmina 

16, Kerstin 82 och Lars 45 år.  

• Det finns två olika versioner av 

varje film. I version två av filmen 

har situationen för personen just 

förvärrats av någon anledning. 

• Informationsblad: SIP – 

samorndad individuell plan (för 

medarbetare) 

• Pdf-dokument 

• Finns både som tryckt 

material och för nedladdning 

online 

 

• Ett kort informationsmaterial med 

grundläggande information om 

vad SIP är och när det behövs 

• Riktar sig till medarbetare inom 

hälso- och sjukvården och 

omsorgen 

• Innehåller även information om 

satsningen och var man kan hitta 

material 

• Informationsblad: SIP – 

samorndad individuell plan (för 

dig och dina närstående) 

• Pdf-dokument 

• Finns både som tryckt 

material och för nedladdning 

online 

  

• Ett kort informationsmaterial med 

grundläggande information om 

vad SIP är, när man som äldre har 

rätt till det och hur upprättandet 

går till 

• Riktar sig direkt till enskilda äldre 

och deras närstående 

• Innehåller även information om 

satsningen och var man kan hitta 

material 

• Frågor och Svar-dokument om 

SIP 

• Pdf-dokument för nedladdning 

 

 

 

 

 

• Riktar sig direkt till enskilda äldre 

och deras närstående 
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• Exempel på SIPar • Pdf-dokument för nedladdning 

 

• Två exempel-SIPar som är tänkta 

att illustrera hur en SIP med hög 

kvalitet kan se ut 

• Båda exemplena innehåller 

inledande SIP och uppföljande SIP 

 

 

 

• Exempel på förbättringsarbete 

med SIP 

• PPT-material  

 

• Ett fiktivt exempel på hur en 

verksamhet arbetar med 

verksamhetsutveckling relaterat 

till SIP 

• Innehåller exempel på metoder 

och verktyg för förbättringsrabete 

och uppföljning 

• Metodstöd kommunikation  • Dokument i ppt-format för 

nedladdning  

 

• Material med tips för god 

kommunikation under ett SIP-

möte 

• Innehåller bl.a. delar om aktivt 

lyssnande, målgruppsanpassad 

kommunikation och hur man 

ställer frågor 

• Metodstöd kompetenser för SIP • Dokument i ppt-format för 

nedladdning  

 

• Beskriver de kompetenser som 

ligger till grund för ett bra arbete 

med SIP 

• Utgår ifrån Keens hand där varje 

finger representerar en kompetens 

• Praktiskt lärande i SIP med 

simulering som metod 

• Flertalet material för träning i 

SIP med simulering som 

metod: utbildningar, 

instruktionsmaterial, 

checklistor m.m. 

 

 

 

 

• Materialpaket att använda för att 

träna på SIP 

• Framtaget i samarbete med Region 

Jönköping och baseras på 

simuleringsmetodik från Esther 

Simlab  
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• Reportageartiklar • Tre artiklar  

 

Artiklarna handlar om:  

• Sigrid 

• Nina och Jean samt 

• Diakonin i Uppsala 

 

• Reportagefilm  

 

 Filmen handlar om Astrid 

och kan användas för att 

väcka intresse för behovet 

av samverkan eller som en 

del av en SIP-utbildning.  

 

 

  

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/sip-for-aldre/
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Samordnad Individuell Plan (SIP) för äldre –  
satsning för att stödja gemensamt kunskapslyft 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) erhöll medel från 

Socialdepartementet efter regeringsbeslut, 2018-07-19 

S2018/03724/FST, att stödja användningen av SIP i hela vård- och 

omsorgskedjan genom att nyutveckla och anpassa befintligt material med 

särskilt fokus på äldre personer och personer som är multisjuka med stora 

samordningsbehov. Satsningen pågick under perioden juli till och med 

december 2018. Projekt Uppdrag psykisk hälsa vid SKL har utfört 

satsningen. 
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