
Se bilaga 3 för hänvisning till vägledning, mallar, checklistor samt blanketter för SIP.
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7. UPPRÄTTA ELLER UPPDATERA
SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN

MÅLSÄTTNING

• Att genom samverkan mellan olika huvudmän och med utgångspunkt från den enskilde bedöma och tillgodose den
enskildes vård-, stöd- och omsorgsbehov.

• Att gemensamt planera och fördela insatserna mellan kommun och region.

PSYKIATRISK SLUTENVÅRD SKA: 

Komplexa/omfattande behov av insatser som behöver samordnas före utskrivning.

• Inledande SIP genomförs innan utskrivning på sjukhus (se Planera inför utskrivning).

ÖPPENVÅRDEN SKA: 

Behov av insatser från båda huvudmännen efter utskrivning. 

• Arbetet med SIP ska påbörjas utan dröjsmål.
• Inhämta samtycke från den enskilde för att upprätta eller uppdatera SIP om inte särskilda

skäl föreligger som möjliggör att SIP kan genomföras utan samtycke.
• Diskutera om de pågående insatserna från öppenvården ska justeras.
• Den fasta vårdkontakten ska säkerställa att en SIP upprättas eller uppdateras.
• SIP kan upprättas/uppdateras i den enskildes hem eller i lokaler i heldygnsvården,

öppenvården, kommunen eller på annan plats som den enskilde och den fasta
vårdkontakten	finner	lämplig.	SIP	kan	upprättas/uppdateras	genom	ett	fysiskt	möte,	över
telefon eller videosamtal.

• Vid mötet beslutas om datum, tid och plats för uppföljande SIP som skrivs in i planen.
• Den fasta vårdkontakten ska informera och överlämna den samordnade individuella

planen när samtliga deltagare har skrivit under planen till den enskilde.
•	 Den fasta vårdkontakten ska dokumentera upprättad/uppdaterad SIP i TakeCare.

[Blå, grön, gul, röd]

[Blå]

[Röd]

[Grön, gul]

[Grön, gul, röd]

Om den enskilde inte samtycker till SIP:

Upprättas ingen SIP.

SOCIALTJÄNSTEN OCH/ELLER DEN KOMMUNALA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SKA:

Behov av insatser från båda huvudmännen efter utskrivning. 

• Delta vid SIP.
• Diskutera om de pågående insatserna från kommunen ska justeras.
•	 Dokumentera planen enligt etablerade rutiner. 
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Om den enskilde inte samtycker till SIP:
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