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Vad 
är SIP?

Vem gör vad och när?

• Lagstadgad skyldighet för socialtjänst och hälso- och sjukvård

• En plan som skrivs på ett samverkansmöte där det står vem 

som gör vad och när

• Görs bara om den enskilda samtycker

• Ska upprättas om:

Behov av insatser från 

socialtjänst och hälso- och sjukvård 

Behov av samordning



Vad 
är SIP?

Vem gör vad och när?

”Av planen ska framgå

1. vilka insatser som behövs,

2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för,

3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan 

än kommunen eller landstinget 

4. vem av huvudmännen som ska ha

det övergripande ansvaret för planen”

Socialtjänstlagen 2 kap § 7  

Hälso- och sjukvårdslagen § 3 f



Vilka 
personer 

kan få 

SIP?

• Alla - som har behov av samordning för att få sina behov 

tillgodosedda

Gäller alla åldrar

Gäller all typ av problematik



Vilka
verk-

samheter? 
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• Gäller alla verksamheter inom hälso- och sjukvård i landstinget

• Gäller alla verksamheter inom socialtjänsten

Myndighet, utförare, LSS, råd och stöd

• Vård utförd av privata aktörer

• Försäkringskassa kan ingå

• Arbetsförmedling kan ingå

• Skola och förskola kan ingå



Varför behövs SIP?



Varför behövs SIP?



Kan ses som ett verktyg för att underlätta 

samordningen



Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan

”I en enskild persons rehabiliteringsprocess kan det finnas andra viktiga aktörer än 

socialtjänsten och hälso- och sjukvården, t.ex. Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan. Dessa blir enligt förslaget inte skyldiga att upprätta individuella 

planer eller att delta i ett sådant arbete. Det föreslås dock att det i socialtjänstens 

och hälso- och sjukvårdens skyldighet ska ingå att tillsammans med den enskilde och 

de närstående identifiera dessa aktörer, deras insatser och ge dem möjligheter att 

delta i planeringen. Det kan också vara fråga om icke-offentliga organ som brukar-

organisationer, sociala kooperativ och liknande.”

Prop. 2008/09:193 

Som framhållits ovan kan insatser från andra aktörer än kommun och landsting 

vara av stor betydelse för att den enskildes samlade behov ska tillgodoses, t.ex. 

rehabiliterande arbetsmarknadsåtgärder från Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen. Även dessa ska anges i planen. 



Individuella planer 

Genomförande Samordnande 

• Vårdplan, Hälso- och sjukvården

• Handlingsplan, Arbetsförmedlingen

• Förändringsplan, Försörjningsstöd 

• Jobbplan, Jobbtorg 

• Rehabplan, Försäkringskassan 

• SIP

• Samordnad plan enligt 

LPT och LRV

• Individuellplan LSS 

HUR 
förhåller sig 

SIP gentemot 

andra 

planer? 



Arbetsförmedling

Försäkrings-

kassa

Kommun Landsting



Andra exempel

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/sip-for-vuxna/utvidgad-sip-for-att-komma-in-pa-arbetsmarknaden/

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/sip-for-vuxna/utvidgad-sip-for-att-komma-in-pa-arbetsmarknaden/


Hur SIP upprättas

• SIP-rutiner för Stockholms län 

http://www.storsthlm.se/download/18.3331e80715c04818c588237b/1494935462509/che

cklista%20SIP%20vuxna%20inklusive%20%C3%A4ldre.pdf

http://www.storsthlm.se/download/18.3331e80715c04818c588237b/1494935462509/checklista SIP vuxna inklusive %C3%A4ldre.pdf


1. Lyssna efter behov och inhämta samtycke

Förbered med klienten:

• Vilka frågor ska diskuteras på mötet

• Vilka som ska delta 

• Bestäm plats för mötet

• Hur den enskilde ska få stöd under mötet 

• Undersök behov av tolk eller andra 

kommunikativa anpassningar 



2. Förbereda och kalla till möte

• Den som initierar SIP ansvarar att kallar till SIP- möte, om 

lokala överenskommelser och rutiner inte säger annat. Samt 

att utse mötesledare och sekreterare för mötet, vilket inte 

ska vara samma person 

• Inför mötet ska samtliga kallade parter förbereda sig och 

inhämta relevant information 



• Sammankallande förbereder lokalen, testar digitala och visuella hjälpmedel. Tänk på placeringen i rummet 

• Presentationsrunda 

• Förklara syfte och ramar för mötet

• Informera om vilka som är mötesledare och mötessekreterare samt vad rollerna innebär

• Påminn om sekretess och innebörden av det samtycke som den enskilde lämnat

• Låt den enskilde beskriver nuläget och vad han/hon behöver hjälp med

• Låt alla berätta vad de kan bidra med

• Sammanfatta vad som tagits upp och vad ni är överens om

• Låt alla säga någonting om hur mötet upplevdes innan mötet avslutas

• Utse samordnare med uppdrag till uppföljningsmötet

• Boka tid för uppföljning

• Samtliga deltagare skriver under planen

• Den enskilde får originalet och övriga deltagare en kopia på SIP planen

• Samordnaren försäkrar sig om att den enskilde uppfattat vad som ska göras, varför och av

• vem

• Avsluta mötet med att den enskilde fyller i SIP-kollen: https://sipkollen.se

3. Genomföra möte, utse samordnare och 

dokumentera (skriva planen)

https://sipkollen.se/


• Respektive verksamhet genomför planerade 
aktiviteter 

• Deltagarna meddelar samordnaren vid större 
avsteg från planerade aktiviteter 

4. Genomföra det som planerats 



• Planen ska alltid följas upp 

• Respektive verksamhet ansvarar för uppföljningar 

av sina pågående insatser 

• Samordnaren ansvarar för att förbereda och 

genomföra uppföljningsmötet 

• På uppföljningsmötet bestäms om planen ska 

revideras eller om SIP ska avslutas 

• När planen avslutas dokumenteras detta i 

respektive verksamhets dokumentationssystem 

5. Följa upp och revidera eller avsluta



Att leda ett SIP-möte ett exempel 

Nuläge
vad fungerar?
vad är svårt?
Nuvarande 
stödinsatser?

Mål 

Behov/ 
vad behöver hända?

Planering/vem gör vad?

- Tid för mötet
- Frågeställningar

Avslutning 
Nytt möte:



SIP-kollen

www.sipkollen.se

Finns för alla åldrar 

http://www.sipkollen.se/


https://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-

rattigheter/Individuell-plan/

Mer information om SIP

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/

http://www.storsthlm.se/halsa-och-stod/samordnad-

individuell-plan-sip.html

https://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Individuell-plan/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/
http://www.storsthlm.se/halsa-och-stod/samordnad-individuell-plan-sip.html

