SIP, Samordnad individuell plan
Som sjuk och i behov av insatser från samhället kan det vara ett flertal aktörer
som ansvarar för olika insatser. För att underlätta för individen att reda ut vem
som ska göra vad finns möjlighet till att upprätta en samordnad individuell
plan.
Kombinationen av hjälpbehov hos individen och det spridda ansvaret inom vård och
omsorg gör att det kan vara svårt och tidskrävande för individen att samordna de
insatser som är nödvändiga. För att underlätta för individen finns det en möjlighet att
få en samordnad individuell plan, SIP.
Detta är en plan som ska reda ut ansvarsförhållandet för insatserna mellan olika
instanser. Den ska upprättas i samråd med brukaren själv. Samverkan behöver ske
både inom landsting och kommun samt dem emellan.
Rätt till samordnad individuell plan har den som behöver insatser från hälso- och
sjukvården samt socialtjänsten. Detta om det behövs en plan för att kunna
säkerställa att individens behov tillgodoses. Det är dock frivilligt för individen att ha en
sådan plan, den kan inte påtvingas individen.
Kommun och landsting ska ta initiativ till att en plan upprättas om det behövs för att
en individ ska få sina behov tillgodosedda. Den berörda individen ska lämna sitt
samtycke till att planen upprättas. En individ kan även själv begära att det upprättas
en samordnad individuell plan. Även andra aktörer kan föreslå, och delta i arbetet
med framtagande av en plan.
En fast vårdkontakt vid primärvården ska ta initiativ till en samordnad individuell plan
för personer då de skrivs ut från sjukhus. Detta när individen är beroende av insatser
både från kommun och sjukhus.
I den samordnade individuella planen ska det framgå:
-

Vilka insatser som behövs.
Vilka insatser som landstinget ska ansvara för.
Vilka insatser som kommunen ska ansvara för.
Vilka åtgärder som ska hanteras av annan än landsting och kommun.
Om det är landsting eller kommun ska det övergripande ansvaret för planen.

Om det är möjligt ska den samordnade individuella planen upprättas tillsammans
med den berörda individen. Även närstående kan delta om individen inte motsätter
sig det och det är lämpligt för ärendet.
Att läsa:
Socialtjänstlagen (2001:453), 2 kap 7 §.
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 16 kap 4 §

