Samordnad indiviuell plan

Framgångsfaktorer
och hinder för SIP
FRAMGÅNGSFAKTORER
Samsyn och samverkan
mellan aktörer

Användarvänligt
och tillgängligt IT-stöd

• Ledningsnivå som främjar goda relationer, god
kommunikation och tillit mellan aktörer

• IT-stöd som går att använda för SIP i öppen- och
slutenvård

• Lokal kartläggning och analys som grund för
utvecklingsarbete

• Mötesdeltagare som är väl förberedda, har god
framförhållning och mandat att fatta beslut

• IT-stöd som är anpassat för region, kommun och enskilde
samt ger digital åtkomst till alla parter

• Sektorsövergripande arbetssätt genom kontinuerlig
kunskapsspridning och aktörsgemensam utbildning
• Täta samverkansstrukturer och gemensamma arenor för
strategiska frågor

Tillhandahållande
av informations- och
stödmaterial

Tydliga och individanpassade
SIP-möten med rätt aktörer

•Användning av stödmaterial, exempelvis mötescirkeln,
underlättar formalisering av mötet och tydliggör
rollfördelning

• En tydlig och erfaren mötesledare som säkerställer möten
med god kvalitet

• IT-stöd som underlättar administration av SIP genom
möjlighet till digital mötesbokning, notifikationer vid ny
dokumentation med mera

•Målgruppsanpassad information

• Kallade mötesdeltagare närvarar, antingen fysiskt eller via
videolänk
• Praktiska angelägenheter, exempelvis ekonomi, utreds
innan eller efter mötet

• Samsyn kring SIPens mål, syfte och användning

• Tydlig ansvarsfördelning mellan verksamheter samt tydlighet i andra
aktörers, exempelvis skolas, roll i SIP-processen

• Värdet av SIP förmedlas tydligt till den enskilde genom anpassad
information

• Systematisk hantering av avvikelser

• Den enskildes önskemål, behov och delaktighet står i fokus genom
hela processen, det finns en god förståelse och respekt för den
enskildes behov

• Rutiner för arbetssätt, styrning och uppföljning inom verksamheter som
säkerställer att SIP sker vid rätt tillfälle och för rätt individ

• Den enskilde får stöd i förberedelser före mötet samt möjlighet till
dialog efter

Tydlig roll- och ansvarsfördelning under
hela SIP-processen, från upptäckt behov
till uppföljning och eventuellt avslut

• Balanserade ekonomiska incitament
• Ledningsnivå som frigör tid för SIP-arbete
samt möjliggör för personal att arbeta med
samordning

SIP-process
som motsvarar
den enskildes
behov

• Tillgång till förstärkande strukturer, såsom
SIP-samordnare, Case Managers eller mötesledare, vid
mer komplex samordning

Tillgång till kompetens och
resurser för att genomföra SIP
utifrån individens behov

En arbetsprocess som utgår
från den enskildes perspektiv

HINDER
Begränsad kunskap, efterfrågan och möjlighet till
delaktighet hos den enskilde

Avsaknad av
gemensamt IT-stöd

• SIP är inte rättighetsbaserat

• Existerande IT-stöd är inte tillgängliga för alla parter
• De IT-system som finns möjliggör inte delaktighet för den
enskilde

• Samordning med hjälp av SIP är inte en del
av utbildningen för vissa yrkesgrupper
• Osäkerhet kring vilket mandat man har för
samordning
• Osäkerhet kring andra aktörers uppdrag och ansvar

• Osäkerhet kring patient- och brukaranpassade
samordningsmöten

Personalens kunskap, kompetens
och mandat kring samordning

• I och med lagen om samverkan vid utskrivning används
SIP snarare som verktyg för planering än för samordning
och tidiga insatser

• De IT-stöd som är skapade för utskrivningsprocessen går
inte att använda i alla SIP-processer

• Bristande information till den enskilde
samt begränsad delaktighet i processen

SIP-process
som inte
motsvarar den
enskildes behov

• Lagen om samverkan vid utskrivning har medfört att det
råder förvirring kring olika SIP-processer

• Otydlig kring juridiska möjligheter för direktåtkomst av
digital information mellan verksamheter samt den enskilde

• Otydligt för den enskilde vad värdet med SIP är

• Låg kunskap om SIP hos
målgrupperna

Förvirring kring SIPs syfte,
användande och process

• Osäkerhet kring involvering av och skyldigheter hos andra
aktörer av betydelse för den enskilde, såsom förskola/skola,
Försäkringskassa, Kriminalvård och Arbetsförmedling
• Verksamheternas uppdrag är inte tillräckligt
harmoniserade

• Mångfalden av andra planer och patientkontrakt skapar
förvirring

• Ersättningssystem som skapar obalanserade incitament för verksamheterna
• Bristande resurser hos verksamheter
• Otydlighet i styrdokument och rutiner
• Kortsiktighet i statliga satsningar

• Brist på systematisk uppföljning av avvikelser
• Bristande möjlighet att samla in verksamhetsgemensam statistik på
individnivå
• Avsaknad av gemensamma rekommendationer för enhetlig uppföljning
på regional och nationell nivå

• Svårigheter med kompetensförsörjning samt hög personalomsättning
• Saknas underlag som påvisar långsiktiga ekonomiska vinster av att prioritera SIP

Avsaknad av förutsättningar
för att prioritera SIP

Att stärka samverkan med hjälp av SIP
– en förstudie innehållande nulägeskartläggning och rekommendationer för framtida arbete
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Otydlighet kring aktörers
uppdrag, roll och ansvar

Avsaknad av enhetligt system
för uppföljning och tillsyn

