Samordnad individuell plan (SIP) för barn och
unga 0-18 år i Östergötland
Syfte med SIP
När en enskild har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska
dessa huvudmän tillsammans upprätta en samordnad individuell plan. Planen ska upprättas
om landstinget/regionen eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få
sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med
planen ska påbörjas utan dröjsmål. Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med
den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt
och den enskilde inte motsätter sig det.

Utgångspunkt i SoL, HSL och överenskommelse
Rutinen är ett praktiskt arbetsverktyg och utgår ifrån 2 kap § 7 Socialtjänstlagen (SoL) och 3 f
§ Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), överenskommelsen om SIP, som träffats mellan
kommunerna i Östergötlands län och Landstinget i Östergötland (numera Region
Östergötland), prop 2008/09:193 ”Vissa psykiatrifrågor mm.” samt material som Sveriges
kommuner och landsting (SKL) tagit fram1.

Målgrupp
Samordnad individuell plan (SIP) är avsedd för alla, oavsett ålder eller typ av behov, som har
behov av samordning av insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst för att få sina
behov tillgodosedda.
Ett SIP-möte förutsätter att det finns en pågående kontakt med den andre huvudmannen. Om
detta inte finns, men behov finns av andra insatser, kallas till ett samverkansmöte.
Varje huvudman beslutar om sina insatser.

Skyldighet att upprätta SIP
Den personal inom region eller kommun som först uppmärksammar en individ med insatser
från både hälso- och sjukvård och socialtjänst och som har behov av samordning av dessa
insatser är skyldig att ta initiativ att upprätta en samordnad individuell plan. Behov av
samordning kan även framföras av den enskilde själv, av närstående, vårdnadshavare eller
annan företrädare. Endast i undantagsfall kan en enskild person nekas en SIP. Den enskildes
önskan och behov ska vara vägledande.
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Några situationer när en samordnad individuell plan behövs:
• När samordning efterfrågas
• När kompetens behövs från flera verksamheter
• När ansvarsfördelning behöver förtydligas
• När den enskilde har svårt att få kontakt med professionella i den verksamhet där
barnet/ungdomen har en pågående insats
• När insatser behöver ges samtidigt eller i särskild ordningsföljd
Skyldigheten att upprätta SIP gäller även privata vårdgivare. Utöver vad lagen föreskriver
finns det möjlighet att upprätta SIP även mellan andra aktörer. Till exempel gäller inte
skyldigheten förskola/skola men ofta är det önskvärt att de är delaktiga i SIP-arbetet. Om den
enskilde önskar det kan även andra aktörer bjudas in.

SIP i relation till andra planer
Till skillnad från andra planer, exempelvis vårdplan, är SIP en samlande plan för olika
insatser. SIP ska dokumenteras i den gemensamma SIP-mallen.

Uppföljning
SIP ska följas upp och inrapporteras till de länsvisa samverkansgrupperna senast 31 oktober. I
uppföljningen ska ingå antal SIP, hur arbetet med SIP upplevs fungera samt analys av
inkomna avvikelser.

SIP-dokument i Östergötland
Det finns tre dokument kring SIP:
• Samordnad individuell plan (SIP) för barn och unga 0-18 år i Östergötland (detta
dokument)
• Rutin för samordnad individuell plan (SIP) för barn och unga 0-18 år i Östergötland
• Mall för samordnad individuell plan (SIP) för barn och unga 0-18 år i Östergötland.

Giltighet
De tre SIP-dokumenten gäller efter beslut i den strategiska ledningsgruppen (SLG) den 21
november 2014 från och med 1 januari 2015 och fram till och med 31 december 2017 och
uppdateras därefter årligen.

