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Samordnad Individuell Plan – SIP i Skaraborg
Bakgrund
SIP är ett viktigt utvecklingsområde som trots att det funnits i både SoL och HSL sedan
2010 inte fungerar tillräckligt väl. Det finns ett stort behov att utbilda och ge praktiskt
stöd så att fler enskilda, om de önskar och behöver, ska få en SIP.
Från 2018 då Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
började gälla har vi ytterligare en ingång till att utverka SIP för att möta den enskildes
behov.
Under 2018 påbörjades arbetet med uppföljning och revidering av den
länsgemensamma rutinen och utbildningsmaterial för SIP. En koordinator rekryterades
partsgemensamt för uppdraget som utformades och finansieras inom ramen för
handlingsplan Psykisk hälsa. Själva arbetet sker genom Ledningsrådets
förvaltningsorganisation där vi i Skaraborg har tre representanter i AU SIP.
Nu tilldelas även delregional vårdsamverkan medel för att stimulera verksamheterna
att utveckla arbetet med SIP enligt särskild uppdragshandling från regional Styrgrupp
Psykisk hälsa.

Syfte
Syftet är att stärka och utveckla arbetet med SIP på alla nivåer och de finansiella
medlen avser att bland annat möjliggöra personella insatser, utbildningar, teknik och
dylikt. Delregional vårdsamverkan förväntas också delta i det länsgemensamma
utvecklingsarbetet kring SIP och därmed vara möjliggörare för implementeringen.
Resultaten kommer att följas upp inom handlingsplan psykisk hälsa mål 3:1 för
respektive vuxna samt barn och unga där alla ska som har behov av samordnade
insatser ska ha en SIP.

Aktiviteter
De aktiviteter som föreslås för att nå syftet är utbildningsinsatser som sträcker sig från
ledningsnivå för att skapa förutsättningar, till medarbetare som möter den enskilde
med behov av insatser från våra parter i vårdsamverkan.
Utbildningsinsatserna planeras parallellt med det länsövergripande
implementeringsarbetet samt behoven utifrån Vårdsamverkan Skaraborgs strukturer.
Utbildningsinsatserna delas in i tre olika delar;
 Information till chefer (info och samverkansdialog)
 Utbildning av utbildare (superkontaktombud, eventuellt andra lämpliga
verksamhetsrepresentanter)
 Utbildning till medarbetare indelade i 6 olika geografiska områden med våra
tre olika samverkansområden (geriatrik/utskrivningsprocessen, vuxna psykisk
hälsa och barn och unga) som fokus.
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I samverkan med övriga uppdrag som nu ska utföras inom ramen för psykisk hälsa så
förordas att ett särskilt processtöd (projektanställning) får i uppdrag att ingå i planering
och utbildningsinsatser för SIP riktat mot barn och unga för att bland annat tillse att
skolans uppdrag och verksamhet tas i beaktande. Finansiering och uppdragsbeskrivning
ska samplaneras med de uppdragshandlingar och finansiella medel som riktats till
arbete inom ramen för Uppdrag barn- och ungas psykiska hälsa. 100 000 kronor förs
över dit för att möjliggöra den anställning som planeras (där arbete med SIP ingår i
uppdraget).

Aktörer
Utförare: Samordnad hälsa, vård och omsorg (SHVO), processtöd och
superkontaktombud
Kontaktperson: Robin Ahlm
Arbetsgrupp: Processtödsgruppen
Styrgrupp: Styrgrupp Vårdsamverkan

Tidplan
Arbetet med SIP i Skaraborg har tidigare beskrivits för styrgruppen januari 2020 och en
planering med start av information för chefer var lagd med start i april månad. På
grund av av Corona-pandemin har planeringen fått skjutas på framtiden.
En ny tidsplan med start i september 2020 – juni 2021 är under framtagande.

Budget
De finansiella medel som nu tilldelats delregional vårdsamverkan – 392.371 kr skall
användas till;
Statsbidrag 2019
Ekonomisk delkompensation till verksamhet som avsätter tid för
superkontaktombud med utökat utbildningsuppdrag.
Delfinansiering av processtöd som stöder implementering av SIPriktlinje utifrån barn- och unga-perspektivet.
Kostnader för lokaler och fika för informations- och
utbildningstillfällen.
Utbildnings- och informationsmaterial
Kostnad för mediastöd (film) alt. inspelning/webbsändning
Summa kostnader

392 371 kr
110 000 kr
100 000 kr
100 000 kr
32 371 kr
50 000 kr
392 371 kr
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