SIP i Skaraborg
Utbildning i SIP
– för dig som har i uppdrag att utveckla
arbetet med samordnad individuell plan
(SIP) i din verksamhet

En reviderad, länsövergripande riktlinje som tydligör arbetet med hur och när
vi som professionella aktörer ska erbjuda den enskilde en SIP är nu klar och
det är dags för oss att stärka oss i det arbetet.
En SIP är ett kraftfullt verktyg för samverkan där vi gemensamt kan möta den
enskildes behov utifrån vad som är viktigt för hen.
Nu växlar vi upp och går från, många gånger, alltför verksamhetesinriktade
möten till att verka i en SIP-process tillsammans med den enskilde. Vi ska se
till att våra kompetenser och resurser blir till ”best practise” för varje enskild
individ som behöver våra samordnade insatser. För att lyckas behöver du som
deltar i utbildningsinsatsen också sprida kunskaperna på hemmaplan.

Du väljer ett tillfälle av utbildningens två olika
inriktningar utifrån vad som passar din verksamhet bäst
•

Vuxna och äldre

•

Barn och unga

Vi hanterar SIP vid utskrivning från slutenvård inom båda
områdena.
Vi utgår från lydelserna om SIP i hälso- och sjukvårdslagen,
socialtjänstlagen, lagen om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård samt den nya länsgemensamma
överenskommelsen om barns och ungas hälsa.
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Utbildningarna sker digitalt, via Teams. De arrangeras av Vårdsamverkan
Skaraborgs grupp för Samordnad hälsa, vård och omsorg med stöd från den
regionala implementeringen av vår reviderade riktlinje.
Våra utbildare kommer direkt från era verksamheter och har erfarenhet av SIP
och samverkan bla utifrån sina roller som superkontaktombud och
projektledare inom barn och unga.

Utbildningstider och anmälan
Barn och Unga

Tisdag 2 mars 09.00-12.00
Fredag 12 mars 09.00-12.00
Torsdag 18 mars 13.00-16.00
Onsdag 24 mars 09.00-12.00
Tisdag 13 april 09.00-12.00
Tisdag 20 april 13.00-16.00

Vuxna

Onsdag 3 mars 09.00-12.00
Onsdag 10 mars 09.00-12.00
Tisdag 16 mars 13.00-16.00
Tisdag 23 mars 09.00-12.00
Fredag 16 april 09.00-12.00
Onsdag 21 april 09.00-12.00

Klicka här för
att anmäla dig!

Läs mer om hur vi tillsammans kan arbeta med SIP i Skaraborg (länk) på vår
gemensamma hemsida!
Har du frågor om utbildningen så kontakta någon av oss
processtöd i arbetsgrupppen för samordnad, hälsa vård
och omsorg.
Angelica Engman
Krister Bergkvist
Robin Ahlm

Varmt välkommen!
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