Information om samordnad individuell plan (SIP) i Västra Götaland
Sedan 1 januari 2010 finns i lagstiftningen bestämmelser om att kommun och
landsting ska upprätta en SIP när en person har behov av insatser från båda
huvudmännen. SIP är ett samverkansverktyg för att säkerställa att den enskilde
får sina behov tillgodosedda när flera vårdgivare ansvarar för insatser.
Ledningsgruppen för samverkan i Västra Götaland, LiSA-gruppen, beslutade vid
sitt möte i februari 2015 att rekommendera länets verksamheter att använda
den nu framtagna riktlinjen och mallen för SIP, när socialtjänst och hälso- och
sjukvård ska arbeta med samordnade individuella planer.
Ledningsgruppen för samverkan VGR/VGK (LiSA) gav i april 2014 uppdrag till Regionkansliet
och VästKom att samordna olika initiativ kring arbetet med SIP och ta fram förslag på
länsgemensamt material för SIP. För detta uppdrag tillskapades en arbetsgrupp med bred
representativitet från delregionerna och/eller utifrån specifika funktioner som har haft i
uppdrag att kartlägga av befintliga rutiner/dokument, hinder för ett bra arbete med SIP,
gemensamt bedöma och ta fram förslag. Nu är framtaget material godkänt av
Ledningsgruppen för samverkan i Västra Götaland, LiSA-gruppen, som vid sitt möte den 5
februari 2015 beslöt att rekommendera länets verksamheter inom kommun och region att
använda den nu framtagna riktlinjen, mallen och kallelse/inbjudan till SIP-möte när
socialtjänst och hälso- och sjukvård ska arbeta med samordnade individuella planer.
LiSA-gruppen beslutade också att ge VästKom och regionkansliet/arbetsgruppen fortsatt
uppdrag att samordna ett implementeringsarbete till stöd för delregionerna, följa upp hur
materialet fungera i praktisk verksamhet, ta fram samtyckeblankett (kommande bilaga 1)
och brukarinformation.
Med detta informationsbrev följer:
•
•
•
•

Arbetsgruppens rapport om arbetet med SIP
Riktlinje för samordnad individuell plan (SIP) i Västra Götaland
Bilaga 2 Kallelse till planeringsmöte för SIP
Bilaga 3 Mall för samordnad individuell plan
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