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BILAGA 2

Exempel på SIP 
Här följer exempel på hur upprättade SIP:ar kan se ut. Anna och Karl har båda 
kontakt med hälso- och sjukvården och kommunens socialtjänst av olika an-
ledningar. I exemplen A får de en SIP tidigt i processen och i B får de en SIP i 
anslutning till utskrivning från slutenvården.   

Kommunerna och landstingen/regionerna har ofta på regional nivå kom-
mit överens om hur blanketterna för SIP ska se ut, och därför kan strukturen 
på blanketterna se lite olika ut över landet. Blanketterna kan finnas digitalt 
och/eller på papper. Om du inte känner till hur den blankett ser ut som du ska 
använda, fråga då din chef. 

1 A. Anna och SIP tidigt i processen

Anna 27 år läser tredje terminen på universitetet i en större stad. Hon har hög 
ångest och problem med att äta och sova regelbundet. Anna tycker att det är 
jobbigt att åka buss och vistas i miljöer där det finns många människor. Hon 
tycker det är jättejobbigt att vara på universitetet. Anna har sedan tidigare 
diagnosticerats med ADHD efter en neuropsykiatrisk utredning.

Elena, Annas syster, försöker hjälpa henne på olika sätt och övertalar hen-
ne att på nytt kontakta vuxenpsykiatrins öppenvård. Anna vill må bra och ta 
sin examen till våren. Hon behöver hjälp med att upprätthålla vardagsrutiner 
som att äta på regelbundna tider, sköta om hemmet och sova tillräckligt. 

Anna samtycker till att en SIP ska upprättas.
Psykiatrin har kartlagt Annas funktionsnivå vilket kan utgöra en grund för 

ett eventuellt biståndsbeslut. Kommunens socialpsykiatri har kontaktats och 
kartlagt Annas psykosociala situation. Studenthälsan är införstådda med An-
nas svårigheter och har erbjudit sig att hjälpa till.

EXEMPEL: Samordnad individuell plan, datum

Personuppgifter: xx xx xx xxxx Anna
Samtycke till att SIP ska upprättas: Ja 
Namn, befattning och kontaktuppgifter på medverkande: Anna, Annas syster Elena,  
NN kurator vuxenpsykiatrin, NN studenthälsan, NN socialsekreterare socialpsykiatrin,  
NN boendestödjare socialpsykiatrin 
Varför görs denna SIP? Anna behöver samordnade insatser från psykiatrisk öppenvård, 
social psykiatrin och studenthälsan. 
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Långsiktigt mål: Bli klar med examen. 
Aktuell situation/behovsbedömning: Anna har kontakt med den psykiatriska öppenvården. 
Anna studerar och har vill bli klar med sin examen till våren. Hon behöver hjälp med att äta på 
regelbundna tider, sköta om hemmet och sova tillräckligt. Anna behöver träna på att vistas i 
miljöer med flera människor, exempelvis handla, åka buss och vara på universitetet. 
Vad fungerar bra (styrkor): Anna vill ha hjälp och är väldigt motiverad till att ta sin examen. 
Anna har bra kontakt med sin syster. De träffas regelbundet och äter då ofta tillsammans. 
Anna kan diskutera sina studier med systern vilket båda uppskattar. Anna tycker om att sy 
och att spela dataspel. 

tabell 1. Planering

Kortsiktiga mål Insatser/aktiviteter Ansvar Tidsplan 
start/sluttid

Hantera sin 
ångest

KBT-behandling samtal X gånger/
vecka

Kurator Vuxenpsy-
kiatrin

Påbörjas 
omgående

Hantera sin ång-
est (exponering)

Träna att resa kollektivt och vistas 
i miljöer med många människor X 
gånger/vecka
Ett led i KBT-behandling

Boendestöd Påbörjas 
omgående

Hantera sin 
ångest

Dokumentera i dagbok Anna Påbörjas 
omgående 
Varje dag

Fungerande 
vardagsrutiner
Matplan, inköp

Göra veckoschema, inköpslista, 
veckohandla
x g/vecka

Boendestöd Påbörjas 
omgående

Fungerande 
vardagsrutiner
Passa tider

Använda påminnelsefunktioner i 
mobilen för att komma i tid

Anna Påbörjas 
omgående 
Varje dag

Hantera sin 
ångest

Anna kan besöka ett ”tyst rum” i 
deras lokaler om stressen blir för hög

Studenthälsan Påbörjas 
omgående

Hantera sin 
ångest

1 gång/vecka exempelvis gå på bio, 
muser, café, äta tillsammans med 
systern

Anna och Elena  Börja nästa 
vecka

Personens egna uppfattning om insatserna: Insatserna är bra.
Huvudansvarig för planen: NN, kurator på vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen, fast 
vårdkontakt.
Plats för de medverkandes underskrifter samt de som får en kopia av planen kan också fin-
nas med.
Det är viktigt att planera in när planen ska följas upp. Hur ofta det behövs varierar beroende 
på personens behov. Det är bra att redan när planen upprättas komma överens om när den 
ska följas upp och vem som kallar till nytt möte.
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Bilaga 2. Exempel på SIP  

Uppföljning: Uppföljningsmöte datum (om tre månader) 
Uppföljningen kan handla om:  
- Hur Anna mår
- Hur det går för henne jämfört med uppsatta mål
- Ny information eller ändrade omständigheter
- Har de inblandade genomfört de insatser de åtagit sig enligt planen? 
- Har insatserna gett önskad effekt på kort och lång sikt?
- Behövs annan insats?
- Behövs fortsatt samordning med hjälp av ny SIP?  

1 B. Anna och SIP vid utskrivning från slutenvården

Anna 27 år läser tredje terminen på universitetet i en större stad. Hon har hög 
ångest och problem med att äta och att sova regelbundet. Anna tycker det är 
jobbigt att åka buss och vistas i miljöer där det finns många människor. Hon 
tycker det är jättejobbigt att vara på universitetet. 

Elena, Annas syster, försöker hjälpa henne på olika sätt. Anna har sedan 
tidigare diagnosticerats med ADHD efter en neuropsykiatrisk utredning och 
får samtalsbehandling. Hon berättade för systern att hon inte vill leva längre 
och Elena följde då med henne till vuxenpsykiatrin varvid hon erbjöds inlägg-
ning, vilket hon accepterade.  

Efter behandling inom slutenvården har Annas tillstånd stabiliserats och 
hon vill komma hem. Hon vill ta upp sina studier och försöka ta examen till 
våren. Anna behöver hjälp med att hitta tillbaka till bra vardagsrutiner som 
att äta på regelbundna tider, sköta om hemmet och sova tillräckligt. Anna 
samtycker till att en SIP upprättas.

Alla berörda parter har deltagit tidigt i planeringen för att kunna identi-
fiera vad som behöver göras av respektive part för att ge rätt stöd. Psykiatrin 
har kartlagt Annas funktionsnivå vilket kan utgöra en grund för ett eventuellt 
biståndsbeslut. Kommunens socialpsykiatri har kartlagt Annas psykosociala 
situation. Studenthälsan som varit inkopplade tidigare är införstådda med 
Annas svårigheter och har erbjudit sig att hjälpa till.

EXEMPEL: Samordnad individuell plan, datum

Personuppgifter: XX XX XX XXXX Anna  
Samtycke till att SIP ska upprättas: Ja 
Namn, befattning och kontaktuppgifter på medverkande: Anna, Annas syster Elena,  
NN läkare psykiatrisk slutenvård, NN kurator vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen,  
NN studenthälsan, NN socialsekreterare socialpsykiatrin, NN boendestödjare socialpsykiatrin  
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Varför görs denna SIP? Anna behöver samordnade insatser från psykiatrisk öppenvård, social-
psykiatrin och studenthälsan efter en vistelse inom den psykiatriska slutenvården.
Långsiktigt mål: Bli klar med examen. 
Aktuell situation/behovsbedömning: Efter behandling inom psykiatrisk slutenvård har Annas 
tillstånd stabiliserats och hon kan skrivas ut. Kontakt med öppenvården behövs. Anna vill 
återgå till studierna och bli klar med sin examen. Hon behöver hjälp med att äta på regelbund-
na tider, sköta om hemmet och sova tillräckligt. Anna behöver träna sig att vistas i miljöer 
med flera människor, exempelvis handla, åka buss och vara på universitetet. 
Vad fungerar bra (styrkor): Anna vill ha hjälp och är väldigt motiverad till att ta sin examen. 
Anna har bra kontakt med sin syster. De träffas regelbundet och äter då ofta tillsammans. 
Anna kan diskutera sina studier med systern vilket båda uppskattar. Anna tycker om att sy 
och spela dataspel. 

tabell 2. Planering

Kortsiktiga mål Insatser/aktiviteter Ansvar Tidsplan 
start/sluttid

Sova för att orka 
med skolan

Medicinering Psykiatriker
Öppenvårdspsy-
kiatrin

Pågår

Hantera sin 
ångest 

Medicinering Psykiatriker
Öppenvårdspsy-
kiatrin

Pågår

Hantera sin 
ångest

KBT-behandling samtal X gånger/
vecka

Kurator Vuxenpsy-
kiatrin

Påbörjas 
omgående

Hantera sin 
ångest

Träna att resa kollektivt och vistas i 
miljöer med många människor. 
X gånger/vecka
Ett led i KBT-behandling

Boendestöd Påbörjas 
omgående

Hantera sin 
ångest

Dokumentera i dagbok Anna Pågår 

Fungerande 
vardagsrutiner
Matplan, inköp

Göra veckoschema, inköpslista, 
veckohandla

Boendestöd Påbörjas 
omgående 

Fungerande 
vardagsrutiner
Passa tider

Använda påminnelsefunktioner i 
mobilen för att komma i tid 

Anna Pågår 
Varje dag

Fungerande 
vardagsrutiner
Passa tider

Bli uppringd de dagar lektionerna 
börjar tidigt (8.30) 

Elena ringer Påbörjas 
omgående

Hantera sin 
ångest

Anna kan besöka ett ”tyst rum” i de-
ras lokaler om stressen blir för hög.

Studenthälsan Påbörjas 
omgående      

Hantera sin 
ångest

1 gång/vecka exempelvis gå på bio, 
muséer, café, äta tillsammans med 
systern

Anna och Elena Börja nästa 
vecka
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Bilaga 2. Exempel på SIP  

Personens egna uppfattning om insatserna: Insatserna är OK. 
Huvudansvarig för planen: NN, kurator på vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen, fast 
vårdkontakt
Plats för de medverkades underskrifter samt de som får en kopia av planen kan också finnas 
med.
Det är viktigt att planera in när planen ska följas upp. Hur ofta det behövs varierar beroende 
på personens behov. Det är bra att redan när planen upprättas komma överens om när den 
ska följas upp och vem som kallar till nytt möte.
Uppföljning: Uppföljningsmöte datum (om två månader) 
Uppföljningen kan handla om: 
- Hur Anna mår?
- Hur det går för henne jämfört med uppsatta mål?
- Ny information eller ändrade omständigheter
- Har de inblandade genomfört de insatser de åtagit sig enligt planen? 
- Har insatserna gett önskad effekt på kort och lång sikt?
- Behövs annan insats?
- Behövs fortsatt samordning med hjälp av ny SIP? 

Frågor
 > Skulle en inläggning inom slutenvård (exempel B) kunna ha förhindrats 

om Anna fick en SIP i ett tidigare skede (exempel A)? 
 > Vilka är vinsterna för Anna med en SIP i exempel A jämfört med en SIP i 

exempel B? 

2 A. Karl och SIP tidigt i processen

Karl är 82 år, bor ensam i lägenhet, två rum och kök på markplan. Insulin-
behandlad diabetiker sedan många år. Sköter sitt insulin själv och har kontakt 
med diabetessköterskan på hälsocentralen. Han har tillsyn morgon och kväll 
av hemtjänsten, trygghetslarm och sköter sin mat själv. Karl har fem barn 
som hjälper till med inköp, tvätt och städ. 

Under de senaste två månaderna har Karl av och till varit olik sig när hem-
tjänsten har kommit på morgonen. De har fått hjälpa honom med att kontrol-
lera blodsockret och han har därefter givit sig insulin utifrån värdet. Karl har 
även behövt larma ett par gånger efter att ha fallit och inte kunnat ta sig upp. 
Han har tidigare spelat bridge regelbundet i en klubb men känner sig nu inte 
tillräckligt pigg och har inte varit där på flera månader. Hemtjänsten känner 
en stor oro, då de är osäkra på vad Karl äter till frukost och även vad han äter 
resten under dagen efter att han har tagit sitt insulin.

Hemtjänsten har pratat med en av Karls döttrar, som i sin tur har varit i 
kontakt med diabetessköterskan. Barnen uttrycker också en stor oro och 
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skulle gärna se att Karl fick ökad hemtjänst och blir inskriven i hemsjuk-
vården så att hemtjänsten kan få delegering på att ge insulin.

Efter en viss övertalning från diabetessköterskan som vid en av kontrol-
lerna ser att Karl gått ner 2,5 kg i vikt så går Karl med på att upprätta en SIP 
i hemmet. 

Förberedelser inför SIP
Distriktssköterskan tar kontakt med Karl för att planera in ett hembesök till-
sammans med kontaktpersonen från hemtjänsten. Vid hembesöket görs en 
Senior alert-bedömning som visar att Karl har risk för undernäring och fall. 
De överenskommer med Karl om att en utredning av bakomliggande orsaker 
och planering av åtgärder görs på SIP-mötet om en vecka. 

Karl informeras och förbereds även om syftet med SIP och om hur mötet 
går till. Skriftlig information lämnas till honom och döttrarna. Han uppma-
nas att fundera över vad som är viktigt för honom i den fortsatta vården.

EXEMPEL: Samordnad individuell plan, datum

Personuppgifter: xx xx xx xxxx Karl Svensson
Samtycke: Ja
Namn, befattning och kontaktuppgifter på medverkande: Karl, Ingrid och Lena, döttrar, NN 
distriktssköterska, NN biståndshandläggare, NN kontaktperson hemtjänst, NN diabetes-
sköterska vårdcentral och fast vårdkontakt – via länk, NN distriktsläkare vårdcentral – via länk
Kontaktplats: Hemma hos Karl   
Varför görs denna SIP? Viktnedgång och svängande blodsocker, har fallit upprepade gånger. 
Stor oro och otrygghet för närstående.
Långsiktigt mål: Leva ett bra liv och fortsätta bo kvar i hemmet. 
Aktuell situation/behovsbedömning: Under de senaste två månaderna har Karl av och till va-
rit olik sig när hemtjänsten har kommit på morgonen. De har fått hjälpa honom med att kon-
trollera blodsocker och han har därefter givit sig insulin utifrån värdet. Karl har även behövt 
larma ett par gånger efter att ha fallit och inte kunnat ta sig upp. Karl är själv bekymrad och 
stressad över att inte riktigt ha kontroll över sin livssituation. Han saknar sina bridgekvällar 
och vill gärna ta upp spelandet igen. Han kontrollerar sitt blodsocker många gånger varje dag 
och utifrån värdet så tar han sitt snabbinsulin lite nu och då och medger att han äter dåligt.
Hemtjänsten är också oroliga, då de är osäkra på vad Karl äter till frukost och resten under 
dagen efter att han har tagit sitt insulin. 
Behov av ökade insatser från hemtjänst, inskrivning i hemsjukvård. Riskbedömning Senior 
alert visar risk för undernäring och fall. Behov av läkemedelsgenomgång.
På frågan vad som är viktigt för Karl svarar han att kunna bo kvar hemma och fortsätta sköta 
sitt insulin själv. Har önskat ökad insats från hemtjänst, då främst med mat.
Vad fungerar bra (styrkor): Karl är motiverad att försöka äta lite mer och även träna för att 
förebygga ytterligare fall, träffar gärna en fysioterapeut. 
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Bilaga 2. Exempel på SIP  

tabell 3. Planering 

Mål Åtgärder Ansvar Tidsplan 
Start/Sluttid

Karl vill känna 
sig säker på 
att han ger sig 
rätt insulindos 
utifrån sitt blod-
socker och har 
bra matrutiner

Hemtjänsten hjälper till att mäta 
ditt blodsocker på morgonen. Ligger 
blodsockret under fyra så kontaktar 
hemtjänsten din distriktssköter-
ska. Annars tar du ditt insulin som 
vanligt och hemtjänsten gör iordning 
frukost och stannar kvar tills du har 
ätit upp.

Biståndshandlägga-
ren Hemtjänsten

Omgående

Säker insulindo-
sering

Vid blodsocker under fyra ger hem-
tjänsten dig frukost och kontaktar 
din distriktssköterska NN som tar 
ställning till om du ska ha insulin, 
vilken dos, eller om hemtjänsten får 
återkomma om en timme efter att 
du ätit din frukost för att ta ett nytt 
blodsocker. 

Distriktssköterska Omgående

Stabilt blodsock-
ervärde

Justera insulindosen utifrån behov
Kontroll av blodsocker fyra gånger/
dag under två veckor i samband 
med besöken från hemtjänsten

Diabetessköterskan 
Hemtjänsten

Fortlöpande

Läkemedelsge-
nomgång

Bokas på vårdcentralen Läkare Inom en vecka

Karl vill känna 
sig säker vid 
förflyttningar

Genomgång av bakomliggande orsa-
ker för fall och planering av åtgärder 
tillsammans med dig.

Teamet tillsam-
mans med Karl. 
Distriktssköterskan 
kontaktar fysio- och 
arbetsterapeuten 
för fortsatt utred-
ning av behov av 
hjälpmedel med 
mera

Omgående, 
uppföljning av 
åtgärder inom 
en månad

Karl vill få ökad 
matlust, gå upp 
lite i vikt

Genomgång av bakomliggande orsa-
ker för undernäring och planering av 
åtgärder tillsammans med dig
Följa vikt, väga en gång/vecka

Teamet tillsam-
mans med Karl
Hemtjänsten

Omgående, 
uppföljning av 
åtgärder inom 
en månad

Karl vill känna 
sig tryggare 
hemma

Överenskommer med Karl att utöka 
hemtjänstinsatserna till fyra gånger/
dag.
Besök av nattpatrull en gång/natt

Biståndshand-
läggaren

Omgående

Karl vill känna 
mindre oro

Samtal kring Karls oro och livssitua-
tion.

Biståndshand-
läggaren

Omgående
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Huvudansvarig för planen: NN distriktssköterska hemsjukvård. 
Plats för underskrifter av de medverkande samt de som får en kopia av planen kan också 
finnas med.
Det är viktigt att planera in när planen ska följas upp. Hur ofta det behövs varierar beroende 
på personens behov. Det är bra att redan när planen upprättas komma överens om när den 
ska följas upp och vem som kallar till nytt möte.
Uppföljning av SIP och Senior alert: två v, datum xx xx xx.
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Bilaga 2. Exempel på SIP  

EXEMPEL Samordnad individuell plan, uppföljning, datum 

Närvarande: Karl och en dotter, distriktssköterska, samt biståndshandläggare via telefon. 
Hur har det gått för Karl? Vid uppföljningsmötet i hemmet framkommer att det trots allt inte 
fungerar att Karl sköter sitt insulin själv. Barnen är fortsatt mycket oroliga och Karl har själv 
börjat inse att han inte ska sköta sitt insulindoserande själv. Han har erhållit ledsagare varan-
nan vecka till bridgeklubben vilket han uppskattar.
Ny information eller ändrade omständigheter: Hemtjänsten har märkt att Karl glömmer att 
han har tagit sitt insulin och att han troligtvis ger sig av sitt snabbinsulin som han tidigare 
har tagit utifrån sitt blodsockervärde. Blodsockerkontroll fyra gånger/dag har visat att värdet 
svänger mycket mellan högt och lågt vilket bekräftar att han troligen ger sig även sitt snabb-
insulin under dagen.
Behövs annan insats? Ja. 

tabell 4. Planering 

Mål Åtgärder Ansvar Tidsplan 
Start/Sluttid

Karl vill känna 
sig säker på 
att han ger sig 
rätt insulindos 
utifrån sitt blod-
socker och
har bra matru-
tiner

Hemtjänsten hjälper dig att mäta 
blodsockret och får personlig 
delegering på att ge dig insulin när 
de kommer på morgonen. Ligger 
blodsockret under fyra så kontaktar 
hemtjänsten din distriktssköter-
ska. Hemtjänsten gör iordning din 
frukost och stannar kvar tills du har 
ätit upp. 

Biståndshandläg-
garen 
Hemtjänsten

Omgående 
och fortlö-
pande

Säker läkeme-
delshantering

Du kommer få en låst medicinlåda 
där insulin och övriga läkemedel 
förvaras som hemtjänsten använder.

Distriktssköterskan Omgående 
och fortlö-
pande

Säker insulindo-
sering

Vid blodsocker under fyra ger hem-
tjänsten dig frukost och kontaktar 
din distriktssköterska NN som tar 
ställning till om du ska ha insulin, 
vilken dos, eller om hemtjänsten får 
återkomma om en timme efter att 
du ätit din frukost för att ta ett nytt 
blodsocker. 

Distriktssköterska Omgående 
och fortlö-
pande

Stabilt blodsock-
ervärde

Justera insulindosen utifrån behov
Kontroll av blodsocker fyra gånger/
dag under två veckor i samband 
med besöken från hemtjänsten

Diabetessköterskan 
Hemtjänsten

Fortlöpande

Läkemedelsge-
nomgång

Bokas på vårdcentralen Läkare Genomförd

Karl vill känna 
sig trygg vid 
förflyttningar 
och vill få bättre 
matlust och gå 
upp lite i vikt

Fortsätta med de tidigare insatta 
åtgärderna
Fortsätta följa vikten en gång/vecka 
tills du har gått upp i vikt

Teamet tillsam-
mans med Karl

Fortlöpande
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Ökad trygghet 
hemma

Fortsätter med hemtjänstinsatserna 
fyra gånger/dag.
Besök av nattpatrull en gång/natt

Biståndshandläg-
garen

Fortlöpande

Social samvaro 
och utöva sin 
hobby

Erhållit ledsagare till bridgeklubben 
varannan vecka

Biståndshandläg-
garen

Fortlöpande

EXEMPEL Samordnad individuell plan, uppföljning, datum 

Uppföljning av planen: En månad, datum xx xx xx
Närvarande: Karl och en dotter, distriktssköterska, samt biståndshandläggare via telefon. 
Hur har det gått för Karl? Vid andra uppföljningsmötet i hemmet har det blivit betydligt 
bättre och tryggare för både Karl och barnen. Insulindosen har justerats när Karl äter regel-
bundet. Hans tidigare upplevda kognitiva svikt har minskat och han har gått upp tre kilo i vikt. 
Även balansen har blivit bättre och Karl berättar själv att han känner sig ”lättare i huvudet” 
och lugnare. Han uppskattar att spela bridge igen.
Behövs annan insats? Nej, fortsättning enligt plan. 
Nytt datum för uppföljning: xx xx xx 

2 B. Karl och SIP vid utskrivning från slutenvården 

Karl är 82 år, bor ensam i lägenhet, två rum och kök på markplan. Insulin-
behandlad diabetiker sedan många år. Sköter sitt insulin själv och har kontakt 
med diabetessköterskan på hälsocentralen. Har tillsyn morgon och kväll av 
hemtjänsten, har trygghetslarm och sköter sin mat själv. Har fem barn som 
hjälper till med inköp, tvätt och städ.

Under de senaste två månaderna har Karl av och till varit olik sig när hem-
tjänsten har kommit på morgonen. De har fått hjälpa honom med att kontrol-
lera blodsocker och han har därefter givit sig insulin utifrån värdet. Karl har 
även behövt larma ett par gånger efter att ha fallit och inte kunnat ta sig upp. 
Han har tidigare spelat bridge regelbundet i en klubb men känner sig nu inte 
tillräckligt pigg och har inte varit där på flera månader. Hemtjänsten känner 
en stor oro, då de är osäkra på vad Karl äter till frukost och även vad han äter 
resten under dagen efter att han har tagit sitt insulin.

Under de här månaderna har Karl åkt ut och in på sjukhus på grund av 
oklara bröstsmärtor, svängande blodsocker och ett fall med sårskada som 
konsekvens. Ambulans har larmats alla gånger. Vid senaste sjukhusbesöket så 
uppmärksammades att Karl har gått ner fem kilo i vikt sedan första sjukhus-
vistelsen. Han har erbjudits en SIP vid varje utskrivningstillfälle och tackat 
nej, då han ville fortsätta sköta sin mat, insulin och inte ha utökad hemtjänst. 
Den här gången tackar han ja, efter påtryckningar från barnen.
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Bilaga 2. Exempel på SIP  

Enligt lagen Samverkan vid utskrivning fortskrider processen för utskriv-
ning. I detta fall är diabetessköterskan fast vårdkontakt. 

Förberedelser inför SIP
Primärvården kallar till SIP i hemmet. Diabetessköterskan tar kontakt med 
distriktssköterskan i hemsjukvården och kommer överens om datum för SIP-
möte.

Distriktssköterskan tar kontakt med Karl för att planera in ett hembesök 
tillsammans med kontaktpersonen från hemtjänsten. Karl har gått ner fem 
kilo i vikt och en ny Senior alert-bedömning görs i hemmet som visar att Karl 
har risk för undernäring och fall. De överenskommer med Karl om att en 
utredning av bakomliggande orsaker och planering av åtgärder görs på SIP-
mötet om en vecka. 

Karl informeras och förbereds även om syftet med SIP och om hur mötet 
går till. Skriftlig information lämnas till honom och döttrarna. Han uppma-
nas att fundera över vad som är viktigt för honom i den fortsatta vården.

EXEMPEL Samordnad individuell plan, datum 

Personuppgifter: xx xx xx xxxx Karl Svensson
Samtycke: Ja
Namn, befattning och kontaktuppgifter på medverkande: Karl, Ingrid och Lena, döttrar,  
NN distriktssköterska, NN biståndshandläggare, NN kontaktperson hemtjänst, NN diabetes-
sköterska vårdcentral och fast vårdkontakt, NN distriktsläkare vårdcentral – via länk
Kontaktplats: I hemmet   
Varför görs denna SIP? Karl har åkt in och ut på sjukhus på grund av oklara bröstsmärtor, 
svängande blodsocker och på grund av fall med sårskada som konsekvens den senaste tiden. 
Har gått ner fem kilo i vikt. Har behov av utökade insatser. Stor oro och otrygghet för närstå-
ende. (Har tidigare tackat nej till SIP). 
Långsiktigt mål: Karl vill leva ett bra liv och fortsätta bo kvar i hemmet.  
Aktuell situation/behovsbedömning: Förutom att Karl åkt in och ut på sjukhuset så beskriver 
hemtjänsten att Karl varit olik sig när de har kommit på morgonen. De har fått hjälpa honom 
med att kontrollera blodsocker och han har därefter givit sig insulin utifrån värdet. Karl har 
även behövt larma ett par gånger efter att ha fallit och inte kunnat ta sig upp. Karl är själv 
bekymrad och stressad över att inte riktigt ha kontroll över sin livssituation. Han saknar sina 
bridgekvällar och vill gärna ta upp spelandet igen. Han kontrollerar sitt blodsocker många 
gånger varje dag och utifrån värdet så tar han sitt snabbinsulin lite nu och då och medger att 
han äter dåligt.
Hemtjänsten är också oroliga, då de är osäkra på vad Karl äter till frukost och även vad han 
äter resten under dagen efter att han har tagit sitt insulin. 
Behov av ökade insatser från hemtjänst, inskrivning i hemsjukvård. Riskbedömning Senior 
alert visar risk för undernäring och fall. Behov av läkemedelsgenomgång.



79Använd SIP – ett verktyg vid samverkan för alla över 18 år, vuxna och äldre Version 3.0

På frågan vad som är viktigt för Karl svarar han att kunna bo kvar hemma och fortsätta sköta 
sitt insulin själv. Har önskat ökad insats från hemtjänst, då främst med mat.
Vad fungerar bra (styrkor): Karl är motiverad att försöka äta lite mer och även träna för att 
förebygga ytterligare fall, träffar gärna en fysioterapeut. 

tabell 5. Planering 

Mål Åtgärder Ansvar Tidsplan 
Start/Sluttid

Karl vill känna 
sig säker på 
att han ger sig 
rätt insulindos 
utifrån sitt blod-
socker och har 
bra matrutiner

Hemtjänsten hjälper till att mäta ditt 
blodsocker på morgonen.
Ligger blodsockret under fyra så 
kontaktar hemtjänsten din distrikts-
sköterska. Annars tar du ditt insulin 
som vanligt och hemtjänsten gör 
iordning frukost och stannar kvar 
tills du har ätit upp.

Biståndshandläg-
garen 
Hemtjänsten

Omgående

Säker insulindo-
sering

Vid blodsocker under fyra ger hem-
tjänsten dig frukost och kontaktar 
din distriktssköterska NN som tar 
ställning till om du ska ha insulin, 
vilken dos, eller om hemtjänsten får 
återkomma om en timme efter att 
du ätit din frukost för att ta ett nytt 
blodsocker.

Distriktssköterska Omgående

Stabilt blodsock-
ervärde

Justera insulindosen utifrån behov
Kontroll av blodsocker fyra gånger/
dag under två veckor i samband 
med besök från hemtjänsten

Diabetessköterskan
Hemtjänsten

Fortlöpande

Läkemedelsge-
nomgång

Bokas på vårdcentralen Läkare Inom en vecka

Karl vill känna 
sig säker vid 
förflyttningar

Genomgång av bakomliggande orsa-
ker för fall och planering av åtgärder 
tillsammans med dig.

Teamet tillsam-
mans med Karl
Distriktssköterskan 
kontaktar fysio- och 
arbetsterapeuten 
för fortsatt utred-
ning av behov av 
hjälpmedel med 
mera.

Omgående, 
uppföljning av 
åtgärder inom 
en månad

Karl vill få ökad 
matlust, gå upp 
lite i vikt

Genomgång av bakomliggande orsa-
ker för undernäring och planering av 
åtgärder tillsammans med dig
Följa vikt, väga en gång/vecka

Teamet tillsam-
mans med Karl
Hemtjänsten

Omgående, 
uppföljning av 
åtgärder inom 
en månad

Karl vill känna 
tryggare hemma

Överenskommer med Karl att utöka 
hemtjänstinsatserna till fyra gånger/
dag
Besök av nattpatrull en gång/natt

Biståndshandläg-
garen

Omgående

Karl vill känna 
mindre oro

Samtal kring Karls oro och livssitua-
tion.

Biståndshandläg-
garen

Omgående



80 Använd SIP – ett verktyg vid samverkan för alla över 18 år, vuxna och äldre Version 3.0

Bilaga 2. Exempel på SIP  

Huvudansvarig för planen: NN distriktssköterska hemsjukvård
Plats för underskrifter av de medverkande samt vilka som får en kopia av planen kan också 
finnas med.
Det är viktigt att planera in när planen ska följas upp. Hur ofta det behövs varierar beroende 
på personens behov. Det är bra att redan när planen upprättas komma överens om när den 
ska följas upp och vem som kallar till nytt möte.
Uppföljning av SIP och Senior alert: två v, datum xx xx xx.

EXEMPEL Samordnad individuell plan, uppföljning, datum 

Närvarande: Karl och en dotter, distriktssköterska samt biståndshandläggare via högtalartelefon. 
Hur har det gått för Karl? Vid uppföljningsmötet i hemmet framkommer att det trots allt inte 
fungerar att Karl sköter sitt insulin själv. Barnen är fortsatt mycket oroliga och Karl har själv bör-
jat inse att han inte ska sköta sitt insulindoserande själv. Han uppskattar att spela bridge igen.
Ny information eller ändrade omständigheter: Hemtjänsten har märkt att Karl glömmer att 
han har tagit sitt insulin och att han troligtvis ger sig av sitt snabbinsulin som han tidigare har 
tagit utifrån sitt blodsockervärde. Blodsockerkontroll fyra ggr/dag har visat att värdet svänger 
mycket mellan högt och lågt vilket bekräftar att han troligen ger sig även sitt snabbinsulin 
under dagen. 
Behövs annan insats? Ja. 

tabell 6. Planering 

Mål Åtgärder Ansvar Tidsplan 
Start/Sluttid

Karl vill känna 
sig säker på 
att han ger sig 
rätt insulindos 
utifrån sitt blod-
socker och har 
bra matrutiner

Hemtjänsten hjälper dig att mäta 
blodsockret och får personlig 
delegering på att ge dig insulin när 
de kommer på morgonen. Ligger 
blodsockret under fyra så kontaktar 
hemtjänsten din distriktssköter-
ska. Hemtjänsten gör iordning din 
frukost och stannar kvar tills du har 
ätit upp. 

Biståndshandlägga-
ren Hemtjänsten

Omgående 
och fortlö-
pande

Säker läkeme-
delshantering

Du kommer få en låst medicinlåda 
där insulin och övriga läkemedel 
förvaras som hemtjänsten använder

Distriktssköterska Omgående 
och fortlö-
pande

Säker insulindo-
sering

Vid blodsocker under fyra ger hem-
tjänsten dig frukost och kontaktar 
din distriktssköterska NN som tar 
ställning till om du ska ha insulin, 
vilken dos, eller om hemtjänsten får 
återkomma om en timme efter att 
du ätit din frukost för att ta ett nytt 
blodsocker. 

Distriktssköterska Omgående 
och fortlö-
pande
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Stabilt blodsock-
ervärde

Justera insulindosen utifrån behov
Kontroll av blodsocker fyra gånger/
dag under två veckor i samband 
med besök från hemtjänsten

Diabetessköterska
Hemtjänsten

Fortlöpande

Läkemedelsge-
nomgång

Bokas på vårdcentralen Läkare Genomförd

Karl vill känna 
sig trygg vid 
förflyttningar 
och vill få bättre 
matlust och gå 
upp lite i vikt

Fortsätta med de tidigare insatta 
åtgärderna
Fortsätta följa vikten en gång/vecka 
tills du har gått upp i vikt

Teamet tillsam-
mans med Karl

Fortlöpande

Ökad trygghet 
hemma

Fortsätter med hemtjänstinsatserna 
fyra gånger/dag.
Besök av nattpatrull en gång/natt

Biståndshandläg-
garen

Fortlöpande

Social samvaro 
och utöva sin 
hobby

Erhållit ledsagare till bridgeklubben 
varannan vecka

Biståndshandläg-
garen

Fortlöpande

EXEMPEL Samordnad individuell plan, uppföljning, datum 

Närvarande: Karl och en dotter, distriktssköterska samt biståndshandläggare via högtalar-
telefon. 
Hur har det gått för Karl? Vid andra uppföljningsmötet i hemmet har det blivit betydligt 
bättre och tryggare för både Karl och barnen. Insulindosen har justerats när Karl äter regel-
bundet. Hans tidigare upplevda kognitiva svikt har minskat och han har gått upp tre kilo i vikt. 
Även balansen har blivit bättre och Karl berättar själv att han känner sig ”lättare i huvudet” 
och lugnare. Han uppskattar att spela bridge igen.
Behövs annan insats? Nej, fortsättning enligt plan. 
Datum för uppföljning av SIP: xx xx xx 

Frågor 
 > Skulle en inläggning inom slutenvården (exempel B) ha kunna förhindrats 

om Karl fick en SIP i ett tidigare skede (exempel A)? 
 > Vilka är vinsterna för Karl med en SIP i exempel A jämfört med en SIP i 

exempel B? 
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