Samordnad Individuell Plan - SIP
Överenskommelse – Regionen och kommuner i Gävleborg

Hudiksvalls kommun
 Mitt i Sverige, efter hälsingekusten
 Mer än 37 700 glada hudikbor


drygt 16 000 i Hudiksvalls tätort

 27 förskolor kommunala
 4 fristående förskolor

 18 grundskolor kommunala
 2 fristående grundskolor

 1 gymnasieskola – 14 nationella
program
 1 fristående gymnasieskola

 Vuxenutbildning

Överenskommelsen om SIP
kring barn och unga


Denna beskriver respektive huvudmans ansvarsområden utifrån
gällande lagar och författningar, samt den ansvarsfördelning som
regionen och kommunerna i länet enats om beträffande några
specifika målgrupper.



I överenskommelsen om SIP kring barn ingår förutom verksamheter
som arbetar utifrån hälso-och sjukvårdslagen och
socialtjänstlagen, även verksamheter som arbetar utifrån
skollagen som likvärdig part.



Den som uppmärksammat behov av samordning inleder
samordningsprocessen enligt rutinen Samordnad Individuell Plan
samt hantering i Lifecare SIP - Hälso- och sjukvård Region
Gävleborg samt länets kommuner



Gemensam webbplats:
www.regiongavleborg.se/samverkanswebben

Målgrupp
 Målgruppen omfattar alla barn 0 till och
med 17 år, som behöver samordnad
tvärprofessionell kompetens från både
hälso- och sjukvårdens samt kommunens
verksamheter.

Ansvar och roller
– förväntan på varandra


Ansvarig att kalla till ett samordningsmöte är den yrkesutövare
eller ansvarig chef som uppmärksammat att behov av
samordning av insatser från flera huvudmän föreligger. Den
verksamhet som blir kallad till samordningsmöte är skyldig att
delta.



Initiativ till samordningsmöte med en verksamhet som inte har
insatser till det aktuella barnet kan tas om det gagnar barnet.



Fokus vid upprättande av SIP är barnets behov. Oklarheteter t
ex kring ekonomisk ansvarsfördelning ska lyftas i forum utanför
mötet för SIP.



Spelregler för alla, möten bokas på fredag och ingen får boka
annat möte då, det är obligatorisk närvaro på SIP-möten för
personal i kommunen och i regionens verksamheter.

Barnets behov – SIP när?


SIP tydliggör barnets samlade behov.



Barnets, vårdnadshavares eller verksamhetens behov av
samordning eller tydliggöranden vägleder om en SIP ska
upprättas.



Pågående stöd från flera verksamheter eller - Behov av stöd
från flera verksamheter



Behov av samordning kring ett enskilt barn



Syftet är att:
 Alla barn och/eller deras vårdnadshavare ska uppleva att
stödet samordnas smidigt och på bästa sätt för dem.


Alla barn och/eller deras vårdnadshavare ska uppleva att
de varit delaktiga i processens olika delar och beslut.

Information till vårdnadshavare,
barn och unga om SIP
Ibland behövs stöd från flera håll tex sjukvård, elevhälsa, socialtjänst och skola. För att
det ska kunna ske på bästa möjliga sätt behöver vi samordna insatserna så att vi kan
bilda ett team kring barnet.
Syftet med samordning
 alla drar åt samma håll
 Insatserna görs i rätt tidsföljd
 alla tar del av varandras kunskaper
 viktig information risker inte att tappas bort.
Därför en gemensam rutin
 Underlätta tidig samverkan mellan kommun och region och komma överens om
 Vem tar initiativet? När? Hur?
 Vem tar processen framåt? När? Hur?
Samordningsmöte
Om barnets behov är sammansatt ska personal som möter barnet ta initiativ till ett
samordningsmöte där representanter från flera verksamheter finns med tillsammans
med barn och vårdnadshavare

Hur skapar vi samordning?
1. Ta initiativ – Om du upptäcker behov av stöd
2. Agera – om barn/unga behöver hjälp av annan
verksamhet
3. Ta kontakt- med vårdnadshavare och barn för att få
till ett möte – info och samtycke vårdnadshavare
4. Håll samordningsmöte – en fredag inom tre veckor
5. Upprätta en samordnad individuell plan, SIP – Planen
visa vem som ansvarar för vad i en mall
6. Utse en samordnare för ärendet – ansvarar för att
koordinera insatser och håller kontakt med barn och
vårdnadshavare
7. Rapportera genomfört möte till webenkät
8. Dela ut enkät – till barn och vårdnadshavare efter
mötet

Samtycke vårdnadshavare
Samtycke till information mellan verksamheter
- Medgivande till hävande av sekretess enligt offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)
Jag samtycker till att personer som arbetar med mitt barn inom
verksamheterna nedan har kontakt och lämnar nödvändig information
om mitt barn och min familj till varandra:
………………..
Datum
……………………………………
Vårdnadshavares underskrift
………………………………………
Namnförtydligande

Hur ser processen ut?

Kallelse/
inbjudan

Samordnad
individuell plan

Uppföljning med
barn och
vårdnadshavare

Dokumentation
och utvärdering

Samordnad individuell plan,
SIP, dokumentation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vilken av huvudmannen har ansvaret för planen
Vem som uppmärksammat behovet av individuell plan
Hur samtycket från den enskilde har erhållits
Hur barnet har varit delaktig
Vilka insatser som behövs
Vem ansvarar för vilka insatser
Vilka åtgärder som vidtas av någon annan t ex FK
Vilka mål som finns för de planerade insatserna på
både kort och lång sikt.

Utvärdering
– Barns delaktighet

Utvärdering och uppföljning av
insatser i Samordnad individuell plan

Fördelar från förskola och skola


Det har fungerat bra.



På förskolan har vi ibland har en tendens att försöka göra allt för barnet
och familjen, dvs, vara kurator, socialsekreterare, läkare och psykolog.
En del pedagoger vill gärna det för att ha kollen och helhetsgreppet,
en del tycker att det är jättejobbigt. Jag tycker att SIP har varit
superbra för pedagogerna. Att både tvingars släppa det som inte hör
till vår yrkesroll och även att hjälpa dem som tycker att det är svårt.



Att bjuda flera aktörer runt barnet och familjen är vinning för barnet.



När jag haft SIP har också vårdnadshavarna tyckt att det har varit bra,
dem har blivit tagen på allvar och känt att dem är betydelsefulla i vår
plan. Dem är kärnan och vi runt omkring finns som hjälp och stöd.



Uppföljningen har varit bra, planen tydliggör allas ansvar och den följs.



SIP har bara varit bra och möjliggjort många möjligheter för barnet och
vårdnadshavare.

Fördelar forts.


SIP är bra när samverkan inte fungerar eller när vi vill få igång en
samverkan snabbt.



Bra att kunna kalla alla berörda och att de kommer för att lägga upp en
plan för barnets bästa utifrån förutsättningar.



I planen så ingår uppföljningar och vilket ansvar varje verksamhet har.



Tycker att det är bra närvaro nu av alla när man kallar till SIP-möte, mer
än från början.



Rutinen med SIP bidrar till att skapa en samsyn och tydlighet kring barnet
i samspel med alla aktörer närmast barnet. Där kommer vi överens om
vilka insatser som behövs och vem som ansvarar för vilken insats.



I många ärenden som vi haft har det skapat effekter för barnet när alla
strävar mot samma håll.



Bra att ha uppföljningar och utgå från insatserna för att se om det gett
något för barnet.



Härligt när vi har kunnat mötas fysiskt igen på våra möten.

Svårigheter
 Det som är krångligt ibland är själva dokumentet
 Skulle vara mer anpassat utifrån utbildning och
undervisning
 Dokumentet har också strulat när det gäller
mallen som ibland är svårskriven
 Svårt att leda och skriva protokoll ibland.
 När alla inte deltar som kallats till
samordningsmötet.
 Kan ofta vara förskola och skola som får ansvara

Vilka effekter för barnen ser vi?
 Tidiga insatser för barn och unga
 Samordning flera tillsammans ger tidigare
insatser och stöd till barn och unga
 Kompetensutveckling, handledning och stöd
till personalen vilket ger barn och unga rätt
stöd och hjälp
 Samverkan internt och externt har ökat som
leder till snabbare insatser för barnet.
 Stöd till familjen ökar stödet till barnet
 BARN och UNGA VINNARE 

Samsyn, samverkan och förståelse
för varandras uppdrag utifrån barns bästa

Hudiksvalls kommun och förskolan, Region Gävleborg och Barn- och ungdomshabiliteringen

SIP – Samordnad Individuell Plan
BUH (HAB)

FÖRSKOLA

Barn- och ungdomshabiliteringen

Barnet i fokus

Barn och föräldrar i fokus

Omsorg, utveckling och lärande för barnet

Vårdnivå – habiliterande

Särskilt stöd alla barn enligt skollagen
Huvudmannens och rektor förskolas
ansvar särskilt stöd

Tvärprofessionell samordning

Livslång funktionsnedsättning
•
•
•

kognition
kommunikation
motorisk förmåga

Förekommande funktionsnedsättningar
Samverkan internt och externt

•
•
•

autism
intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)
rörelsehinder

Tack!

