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Överenskommelse för Samordnad individuell plan (SIP) i
Kalmar län
Syfte
Genom förbättrad samordning ge ökat inflytande och delaktighet för den enskilde, samt att ge
den enskilde, närstående, berörda vård- och omsorgsgivare, en helhetsbild av personens
situation.
Mål
Den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vård och omsorg, ska
tillgodoses. Den enskilde ska få möjlighet att leva självständigt och med respekt för sitt
självbestämmande och sin integritet.
Målgrupp
Personer i alla åldrar med behov av samordning av eventuella insatser från flera verksamheter
Vad är samordnad individuell plan?
En samordnad individuell plan är en vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder
som en person har behov av från skola, hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst eller annan
verksamhet och som tagits fram genom samordnad vård- och omsorgsplanering.
Det går även att göra en samordnad individuell plan mellan verksamheter inom en huvudman,
allt utifrån personens behov.
Syftet med den samordnade individuella planen är:
 ökat inflytande och delaktighet för den enskilde personen
 förbättrad samordning
 att ge den enskilde, närstående, berörda vård- och omsorgsgivare, en helhetsbild av
personens situation
Vem ska erbjudas samordnad individuell plan?
Person med behov av insatser från skola, hälso- och sjukvården, socialtjänsten eller annan
verksamhet och som har behov av samordning, skall erbjudas en SIP.
Samordning skall erbjudas då den ger ett mervärde för personen utöver de insatser och den
samverkan som redan sker mellan verksamheternas personal.
Behov av samordning kan även föreslås av den enskilde själv, närstående/anhörig,
vårdnadshavare m.fl.
Behovet av samordning kan vara särskilt stort för personer med omfattande och långvariga
insatser.
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Vad säger lagen om samordnad individuell plan?
Samordnad individuell plan ska erbjudas enligt 16 kap, 4§ i Hälso- och sjukvårdslagen SFS
2017:30, 2 kap, 7 § i Socialtjänstlagen, 4 kap, 1-4§ Lag (2017:612) om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt Socialstyrelsens författningssamling
(SOSFS) 2008:20, gällande rehabilitering och habilitering.
”När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från
socialtjänsten, ska regionen tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan.
Planen ska upprättas om regionen eller kommunen bedömer att den behövs för att den
enskilde ska få sina behov tillgodosedda och om den enskilde samtycker till det. 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”
Genom avtal i Kalmar län har skolan samma ansvar som hälso- och sjukvård och socialtjänst i
kommunen.
Av planen ska det framgå:
 vilka insatser som behövs
 vilka delar den enskilde själv tar ansvar för
 vilka insatser respektive huvudman ska svara för
 vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget
 vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.
Vad gäller för privata vård- och omsorgsgivare?
Privata vård- och omsorgsgivare som kommun och regionen har upprättat avtal med omfattas
också av lagtexten ovan och ska således utifrån den enskildes behov delta i samordnad
individuell plan.
Vilken roll har förskola/skola?
Genom avtal mellan kommunerna och Region Kalmar län finns beslutat att förskola och skola
har samma ansvar att kalla och delta i samordnad individuell plan som hälso- och sjukvården
samt socialtjänsten.
Vad gäller vid utskrivning från slutenvården?
Vid utskrivning från slutenvård gäller från och med 2018-01-01 lagen om Samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SFS 2017:612). Vid utskrivning från slutenvård
har den regionfinansierade öppenvården alltid ansvaret för att kalla till samordnad individuell
plan, när behov av kommunal hälso- och sjukvård finns.
Hur hanteras avvikelser?
Ett fungerande avvikelsehanteringssystem innebär att avvikelser rapporteras, åtgärdas,
sammanställs och analyseras. Region Kalmar läns avvikelsesystem LISA används för alla
avvikelser mellan kommun och Region Kalmar län.
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Ansvarig för dokumentet
Skolchefer och social- och omsorgschefer i länets kommuner samt förvaltningschefer i
Region Kalmar län.
Uppföljning och revidering
Årlig uppföljning samt vid behov av Informationsöverföringsgruppen
Hemsida
Dokumentet återfinns på Samarbetsportalen
Upprättad
Giltig från 2013-01-01.
Reviderad och godkänd
Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande hälso-och sjukvård
samt skolan i Kalmar län 2017-09-22.
Reviderad och gäller från 2020-09-30

Ändringshistorik
Datum

Ändring

Utförd av

200930

Uppdatering utifrån Lag (2017:612) om

Ann-Katrin Wilhelmsson

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård samt att den enskilde själv/närstående
kan initiera en SIP.
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