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Återrapportering till Socialdepartementet avseende medel för  

Samordnad individuell plan (SIP) och förebyggande insatser 

(regeringsbeslut 2018-07-19 S2018/03724/FST (delvis)) 

 

Regeringen beviljade medel till SKL för att stödja användningen av samordnad 

individuell plan (SIP) med särskilt fokus på äldre personer samt för stöd till 

kvalitetsregistret Senior Alert. 

 

Bakgrunden till satsningen på SIP för äldre var att användningen inte 

motsvarade behoven  

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. 

 

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 
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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 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 7 000 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 utgick 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 6 700 medarbetare inom vård och 

omsorg.  

 

Utbildade i SIP genom genomförd nationell utbildning 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. 

För mer information om satsningen på SIP för äldre se bilaga 1, Slutrapport SIP för 

äldre, kunskapslyft.  

 

 

                                                 
1 Samordnad individuell plan (SIP) - en utvärdering Rapport från riksdagen 2017/18:RFR5 
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Senior alert 2018 

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som används inom vården och omsorgen 

om äldre. Registret har 16 100 aktiva användare fördelade på ca 10 250 registrerande 

enheter. Senior alert ger stöd till ett standardiserat och evidensbaserat arbetssätt som 

kan:  

 förebygga sjukdom och skador hos den enskilda individen  

 underlätta personalens arbete  

 öka kvaliteten på omvårdnadsinsatserna 

 underlätta systematisk uppföljning och kvalitetsutveckling i verksamheten 

 minska kostnader i vården 

I juli 2018 beslutade Socialdepartementet att Senior alert tilldelas 2 miljoner kronor 

för drift av registret innevarande år. Medlen har till exempel täckt kostnader för 

support, information och kommunikation (framtagande och tryck av foldrar, 

blanketter, manualer samt webbaserad kommunikation) samt teknisk drift, utveckling 

och underhåll.  

För att säkerställa finansieringen av Senior alert framöver har SKL och Senior alert 

gemensamt tagit fram en strategi som innebär att de kommuner som använder Senior 

alert faktureras i början av 2019. Samtidigt tas en finansieringsmodell fram för alla 

kvalitetsregister och andra uppföljningssystem som används i kommunal verksamhet.  

Finansieringsmodellen planeras vara klar och implementerad från och med år 2020. 

För mer information om Senior alert se bilaga 2. Återrapportering till 

Socialdepartementet avseende medel för drift av Senior alert 2018.  

 


