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Inledning 
Från den 1 januari 2015 bildade Örebro läns landsting och Regionförbundet tillsammans Region 
Örebro län. Det innebär att i detta dokument ersätts begreppet landsting av Region Örebro län. 
  
Från och med september 2014 ingår även förskola/skola i den regionala Överenskommelsen om 
samordnad individuell plan.  
 
Ett IT-stöd (Meddix Öppenvård) för SIP finns numera för alla verksamheter, förutom för 
förskola/skola som integrerats i överenskommelsen i ett senare skede. 
 
Förtydliganden 
Då ”kommun” anges i denna rutin omfattar det både förskola/skola och socialtjänsten.  
 
För förskolan kallar och ansvarar förskolechef tillsammans med barnhälsoteam för samordnad 
individuell plan. 
För skolan kallar och ansvarar rektor tillsammans med elevhälsoteam för samordnad individuell 
plan.  
 
Syfte med SIP 
Syfte med en SIP är att säkerställa att individen får sina samlade behov av insatser 
tillgodosedda. SIP ska upprättas då det finns behov av att samordna insatser av olika slag för 
den enskilde, när både kommun och Region Örebro län är involverade. 
 
SIP kan vara aktuell  
I de fall då huvudmännen är berörda inom ramen för förskola/skola, socialtjänst och hälso- och 
sjukvård och; 
 

• den enskilde/vårdnadshavaren och kommunen eller Region Örebro län bedömer att en 
samordnad planering behövs för att behoven ska bli tillgodosedda 

 
• den enskilde är aktualiserad hos huvudmännen eller har en pågående kontakt/insats från 

de verksamheter som behöver delta i en planering 
 

• när en av verksamheterna uppmärksammar ett behov av SIP, även om den enskilde inte 
är aktualiserad hos den andre huvudmannen 

 
• det inte redan finns andra samordnade planer som motsvarar SIP.  

 
Bedömning av behovet  
Behov av samordning kan uppmärksammas av personal i en verksamhet, alternativt påtalas av 
den enskilde, dennes vårdnadshavare eller laglig företrädare. Den som får frågan eller 
uppmärksammar behovet, bedömer om en SIP ska upprättas. Den enskildes önskan och behov 
ska vara vägledande. Den som uppmärksammar ett behov, ska inleda planeringen tillsammans 
med den enskilde, om denne samtycker. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. 
 
SIP ska innehålla 
 

1. Vilka insatser som behövs. 
 

2. Vilka insatser respektive huvudman ska ansvara för. 
 

3. Vilka åtgärder som vidtas av annan än kommunen eller Region Örebro län. 
 

4. Vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. 
 

5. Hur den samordnade planen ska följas upp.   
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Förberedelse inför SIP-mötet 
 
Information och samtycke 
 

• Den enskilde ska informeras om syfte och mål med samordningen och ge sitt samtycke 
till att ett möte äger rum för att upprätta en samordnad plan. 
 

• Den enskilde ska godkänna vilka verksamheter som ska kallas till mötet. 
 
• Om den enskilde inte kan lämna samtycke ska i första hand laglig företrädare tillfrågas.  
 
• Om den enskilde lämnar samtycke men inte vill eller förmår vara med vid en 

planering kan en planering ändå genomföras, om behoven är sådana. 
. 
• Om den enskilde tackar nej till en samordnad individuell planering trots att 

verksamheterna anser att behovet finns, ska det dokumenteras i akt/journal att 
samordnad individuell plan inte upprättats, då personen tackat nej. 
 

• Varje verksamhetsområde ansvarar för att följa respektive sekretessbestämmelser. 
 
• Ett samtycke kan när som helst återkallas. 

 
Information och samtycke vid samordning av insatser kring barn 
När samordning av insatser för ett barn planeras är det särskilt viktigt att tänka på; 
 

• att barn har rätt att framföra sina åsikter i alla frågor som berör dem och barnets 
inställning ska så långt det är möjligt klarläggas 

 
• i takt med barnets stigande ålder, utveckling och mognad ska barnets synpunkter 

beaktas och att äldre ungdomar själva kan svara för sitt samtycke  
 

• om det är lämpligt ska barnet delta vid planeringen  
 

• att båda vårdnadshavarna måste ge samtycke till mötet och godkänna vilka 
verksamheter som ska kallas till mötet 

 
• att informera om socialtjänstens utredningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa 

 
• att SIP aldrig kan ersätta anmälningsskyldigheten enl. 14 kap. 1 c§ Socialtjänstlagen 

 
 
Mötesdeltagare 
Mötet ska planeras tillsammans med den enskilde och gemensamt inventerar man vilka som ska 
bjudas in. 
 

• Den enskilde ska ha ett stort inflytande över vilka som ska delta på mötet och 
bestämmer även om han eller hon vill att någon, eller några, närstående ska delta. 

 
• Även aktörer som inte omfattas av lagstiftningen, till exempel Försäkringskassa, 

Arbetsförmedling och frivilligorganisationer, kan bjudas in om den enskildes behov är 
sådana. 

 
• Överväg antal mötesdeltagare utifrån den enskildes behov och mötets innehåll.  
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• Om den enskilde inte själv deltar i mötet ska legal företrädare eller vårdnadshavare ges 

möjlighet att delta, om det är lämpligt och den enskilde samtycker till detta. 
 

• Vid särskilt komplexa ärenden kan en samtalsledare eller motsvarande kallas in 
för att leda mötet. 

 
Kallelse 

 
• Om den enskilde inte är aktualiserad hos en eller fler av de berörda parterna ska en 

kontakt tas för samråd innan kallelsen skickas.  
 

• Kallelsen skickas via IT-stödet eller via brev till verksamheter och enskilda som inte har 
tillgång till IT-stödet. Kallelse skickas till berörda minst fyra veckor före mötet, om inte 
behovet är mer brådskande eller annat överenskommits. Den enskildes behov är 
avgörande för hur snabbt ett möte behöver komma till stånd. En kontakt med berörda 
verksamheter rekommenderas innan kallelse skickas.    

 
• De kallade verksamheterna/personerna bekräftar mottagande av kallelse inom en vecka.  

 
• Verksamheterna inom förskola/skola, socialtjänst eller hälso- och sjukvård är skyldiga 

att delta på mötet kring den enskilde. De utser själva vilken person som företräder 
verksamheten vid mötet.   

 
• Den som går på mötet ska förbereda sig genom att sätta sig in i ärendet och se över sitt 

mandat.  
 

• Utse vem som leder mötet i samråd med berörda verksamheter innan mötet.  
 

• Utse vem som för anteckningar/dokumenterar i planeringsdokumentet i samråd med 
berörda verksamheter innan mötet.  

 

Genomförande 
 
Under mötet 
Under mötet är det den enskildes situation som ska vara i fokus. Diskussioner om exempelvis 
ekonomisk resursfördelning, ska inte föras under mötet. Den som kallat till mötet ansvarar för 
att; 

• IT-stödet/planeringsdokumentet finns tillgängligt 
 

• inleda mötet, hälsa välkommen och låta mötesdeltagarna presentera sig 
 

• informera om vem som leder mötet samt vem som dokumenterar det som beslutas 
 

• samtliga kommer till tals 
 

• ett gott och respektfullt samtalsklimat upprätthålls 
 

• mötestiden respekteras. 
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I slutet av mötet 
 

• Summeras vad som har bestämts och vem som ansvarar för vad. 
 

• Förtydligas om det finns delade meningar om målen eller planerade insatser. 
 

• En av huvudmännen (namngiven person) ska utses till samordningsansvarig och ha det 
övergripande ansvaret för planeringen. 

 
• Samordningsansvarig ska vara verksam inom förskola/skola, socialtjänst eller hälso- 

och sjukvård.   
 

• Den enskildes önskemål och behov ska vara vägledande för vem som utses till 
samordningsansvarig. 
 

• Tid och plats för uppföljningsmöte bokas vid behov. 
 

• Den dokumentationsansvariga ansvarar för att den enskilde och samtliga deltagare får 
en kopia av planeringsdokumentet, alternativt skickas detta ut renskrivet, i efterhand till 
berörda inom fem arbetsdagar.  

 
• Den som utsetts till samordningsansvarig säkerställer förvaring av originalet. 

 
• Fast vårdkontakt inom respektive verksamhet identifieras eller utses om den enskilde så 

önskar eller behov finns. Gäller kommunal och landstingskommunal hälso-och sjukvård 
enl. 29 a § Hälso- och sjukvårdslagen. 

 
• I komplexa fall med många involverade kan den samordningsansvarige ha behov av en 

kontaktperson från den andra huvudmannen. I sådana fall utses denne innan mötet 
avslutas. 

 

Fortsatt process efter SIP-mötet 
 

• Deltagande verksamheter ansvarar för att utföra de insatser som överenskommits. 
 

• Dokumentationen sker hos respektive huvudman, enligt gällande lokala 
dokumentationsrutiner. 

 
• SIP-plan/kopia ska förvaras i journal/akt hos respektive verksamhet enligt lokala 

rutiner. 
 

• Vid behov av återkoppling kontaktas samordningsansvarig och eventuellt även den 
enskilde. Detta kan till exempel vara aktuellt vid förändrade omständigheter, som 
påverkar planeringen eller för att informera om utförda insatser. 
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Den samordningsansvariga ansvarar för att;  
 

• ha fortsatt kontakt med den enskilde angående samordningen 
 

• kalla till fortsatta uppföljningsmöten vid behov. 
 
 
Avvikelsehantering 
Syftet med avvikelsehanteringen är att upptäcka eventuella brister och förbättra 
processen för SIP. Avvikelser rapporteras utifrån lokal rutin och närmaste chef informeras, som 
i sin tur tar frågan vidare. Avvikelsen skickas även till de parter som avvikelsen berör.  Brister 
att betrakta som avvikelser är; 
 

• att inte hörsammat kallelse till SIP-möte 
 

• brister i bemötande av den enskilde i samband med mötet 
 

• att inte utfört åtagande utifrån överenskommen planering i SIP 
 
 

Vill du veta mer? 
 
Information och utbildningar om SIP för barn och unga: 
 
Lär dig mer 
http://www.samordnadindividuellplan.se/merinformation/story.html 

Grundutbildning  http://www.psynk.se/barnibehovavsammansattstod/samordnadindivid
uellplan/utbildningspaket/grundutbildningforpersonal.1942.html 

Fördjupningsutbildning  http://www.psynk.se/barnibehovavsammansattstod/samordna
dindividuellplan/utbildningspaket/fordjupningsutbildningforpersonal.1943.htm 
 
 
Utbildning om SIP för vuxna: 
http://i-nod.se/sip/for-brukare/webbutbildning/   

http://www.samordnadindividuellplan.se/merinformation/story.html
http://www.psynk.se/barnibehovavsammansattstod/samordnadindividuellplan/utbildningspaket/grundutbildningforpersonal.1942.html
http://www.psynk.se/barnibehovavsammansattstod/samordnadindividuellplan/utbildningspaket/grundutbildningforpersonal.1942.html
http://www.psynk.se/barnibehovavsammansattstod/samordnadindividuellplan/utbildningspaket/fordjupningsutbildningforpersonal.1943.htm
http://www.psynk.se/barnibehovavsammansattstod/samordnadindividuellplan/utbildningspaket/fordjupningsutbildningforpersonal.1943.htm
http://i-nod.se/sip/for-brukare/webbutbildning/
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