Förslag för att öka kunskap och användning av SIP –
samordnad individuell plan – i närvårdssamverkan Borås
Bakgrund och uppdrag:
Ledningsgruppen i Närvårdssamverkan Borås har gett arbetsgrupperna Äldre, Psykisk hälsa
och Barn och Unga i uppdrag att ta fram en gemensam plan för att öka kunskap och
användning av SIP – samordnad individuell plan.
Berörda verksamheter är:
Borås Stad:
ALF (Arbetslivsförvaltningen), IFO(Individ- och familjeomsorgen), SOF(Sociala
omsorgsförvaltningen), VÄF (vård- och äldreförvaltningen), Grundskoleförvaltningen (GRF)
Förskoleförvaltningen (FF), Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (GVUF).
SÄS: Avdelningar och mottagningar
Habiliteringen
Primärvård: Privata och offentliga vårdcentraler och rehabmottagningar.

För barn och unga finns en regional överenskommelse Västbus, om samverkan för barn och
unga 0-20 år med sammansatt somatisk, psykiatrisk och social problematik.
Överenskommelsen är antagen av alla verksamheter som arbetar med barn- och unga i
Västra Götaland. I Borås finns en lokal Västbusgrupp.
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg har tillsatt en projektledare, Jan Nilsson, under 20172020(?), som stöd till verksamheterna.

Mål
-

När någon behöver stöd från samhället för att kunna uppleva god livskvalitet och
delaktighet och har behov av samordnade insatser från både socialtjänst och hälsooch sjukvård ska en samordnad individuell plan upprättas.

-

Alla som arbetar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård har en basal kunskap om
SIP- samordnad individuell plan.

-

Det finns SIP-lotsar som stödjer verksamheterna med SIPar.
Om det finns många SIPlotsar med kunskap, nära verksamheterna, förväntas
effektivitet, antal SIPar och kvaliteten på SIPar öka.

-

SIP-information finns med när ny personal introduceras i arbete
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Förslag
En långsiktig plan för implementering och kontinuerlig utbildning av personal på grund- och
fördjupad nivå och samverkan mellan olika vårdgivare och skola.

Projektledare

leder utbildningar

Skapar nätverk av
SIPlotsar i
närvårdssamverkan

Personal

Grundnivå

1 timmes
introduktion

Webutbildning SIP

SIPlotsar

Fördjupningsnivå

Utses av
verksamheterna

Stöd till
verksamheterna

Deltar i SIPlotsnätverk
i närvårdssamverkan

Utbildar på grundnivå

Brukare/patient

Anhörig/närstående

1) Projektledare utses för att hålla ihop arbetet under två år – 2018-2020
2) Utbildningens innehåll
- Grundnivå:
1 timmes information i storgrupp.
Målgrupp är personal som kan bli berörda av en SIP.
Ca 30 tillfällen
Utbildare är projektledare under 2018. 2019 och därefter är det verksamheternas
SIPlotsar som håller i utbildningen.
Lokal: Finns inom verksamheterna. Borås Stad: Fullmäktigesalen (170 personer),
Träffpunkt Simonsland, Åsikten (100 personer)SÄS:? Primärvård: ? Skola:?
-

Fördjupad nivå:
Utbildare är projektledare
Vänder sig till de personer som verksamheterna har utsett att vara SIP-lotsar.
Återkommande utbildning. Nätverk skapas för SIPlotsar i närvårdssamverkan. På
sikt är det SIPlotsar som utbildar personal i verksamheterna.

-

Introduktion för nyanställd personal
Ingår i verksamheternas introduktionsprogram.
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3) Tidsplan
- 2018.
Projektledare utses och håller i både grund och fördjupad utbildning av SIP och
Nätverk av SIPlotsar i närvårdssamverkan skapas t.ex. genom workshops.
- 2019 finns det SIPlotsar som utbildar och stödjer verksamheterna.

Uppföljning och utvärdering

Ledning av SIP

Uppföljning och utvärdering

Närvårdssamverkan Utse projektledare SIP
Kostnadsfördelning
Ledningsgrupp

Följer avvikelser SIP och
förbättringsarbete

Lokala
arbetsgrupper:
Barn-unga, Äldre,
Psykisk hälsa

Analyserar SIP-avvikelser,
och förbättringsåtgärder

Samordnar aktiviteter
tillsammans med utsedd projektledare SIP och i
Närvårdssamverkan. T.ex. utbildning/workshop i
samverkan, utvecklingen av SAMSA – den
gemensamma IT-tjänsten för vård- och
omsorgsplanering.
Tar fram uppdragsbeskrivning för projektledare
SIP och SIPlotsar

Borås Stad, SÄS,
Anpassar de regionala rutinerna för SIP till
Privat och offentliga verksamheterna.
vårdcentraler,
rehabmottagningar Utse SIP-lotsar
Enhet

Deltar på utbildningar, utför SIPar

SIP-kollen
Avvikelsehantering
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