
Viktiga år för SIP 
 

 

2009–2011: Modellområdesprojektet arbetade med 14 ”modellområden” för att 

utifrån de lokala förutsättningarna, ta fram praktiskt fungerande modeller för 

arbets- och samverkansmetoder för att ge barn och unga med psykisk ohälsa 

den hjälp de behöver, i rätt tid och på rätt nivå.  

Det handlade till exempel om att förbättra samverkan mellan skola, socialtjänst 

och hälso- och sjukvård.  

I senare delen av projekttiden påbörjades ett arbete med SIP då lagstiftningen 

trädde i kraft 2010. 

 

2010: Likalydande lagparagrafer trädde ikraft i SoL och HSL om att hälso- och 

sjukvård och socialtjänst ska samordna sina insatser tillsammans med den 

person som får insatserna. Det spelar ingen roll vilken ålder eller problem den 

enskilde har.  

En individuell plan ska tydliggöra samordningen. Den nedskrivna planen ska 

innehålla mål med insatserna och tydliggöra vem som ska göra vad och när, 

vilket underlättar för brukare och patienter och verksamheter. 

För att skilja denna individuella plan från andra individuella planer omnämndes 

den ”individuell plan jml Sol och HSL”. Socialstyrelsens termbank införde 

begreppet ”samordnad individuell plan” och planen kom i dagligt tal att kallas 

SIP. 

 

2011–2014: I Psynk-projektet fanns bland annat temat ”Barn i behov av 

sammansatt stöd” där ett arbete pågick om samverkan kring barn och unga med 

psykisk ohälsa som behövde samordnade insatser från hälso- och sjukvård och 

socialtjänst.  

Under dessa år genomförde projektet en stor utbildningsinsats för verksamheter 

inom kommuner och regioner. Utbildningsmaterial utvecklades som fick en stor 

spridning.  

Projektet arrangerade uppskattade mötesplatser för erfarenhetsutbyte. 



 

2012–2014: I projektet I-nod arbetade man också bland annat med att sprida 

kunskap och dela erfarenheter om användandet av SIP för vuxna med psykisk 

ohälsa som behövde samordnade insatser från hälso- och sjukvård och 

socialtjänst. 

 

2015–ff: Uppdrag psykisk hälsa fortsätter arbetet med att ta fram och förfina 

utbildningsmaterial och sprida kunskap om SIP och dess personcentrerade 

arbetssätt.  

Mötesplatser arrangeras för att professioner inom kommuner och regioner 

tillsammans med patient- och brukarorganisationer ska kunna dela erfarenheter. 

 

År 2018. SIP blev en central del av lagstiftningen om samverkan vid utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård vilket ledde till att SIP fick ett stort genomslag 

bland verksamheter som inte tidigare uppmärksammat den stora nyttan med 

arbetssättet och planen. Samordnad individuell plan utifrån 2010 och 2018 års 

lagstiftning får i och med detta en större betydelse i fler verksamhetsområden. 

 

2020: Det finns såväl hinder som framgångsfaktorer i allt arbete med SIP och 

samordning vilket går att läsa mer om i skriften från 2020 ”Att stärka samverkan 

med hjälp av SIP”, se länk nedan. 

Även inom andra avdelningsområden på SKR pågår utvecklingsarbeten och 

mötesplatser där SIP ingår som en del. 
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