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Förord
År 2010 trädde lagändringar i kraft som innebär att landstinget och kom-
munen tillsammans ska upprätta en individuell plan när den enskilde 
har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. 
Enligt bestämmelserna ska en samordnad individuell plan (SIP) gemen-
samt tas fram av huvudmännen i syfte att samordna insatserna kring 
den enskilde. Socialutskottet beslutade i december 2016 att följa upp och 
utvärdera utfallet av lagändringarna för två grupper: barn och unga med 
funktionsnedsättning och äldre multisjuka. De huvudsakliga frågeställ-
ningarna i utvärderingen var:

• Vilka framgångsfaktorer och hinder för att genomföra SIP-
lagstiftningen kan lyftas fram?

• Har SIP tillgodosett brukarens behov?
• Vad är erfarenheterna av SIP för gruppen barn och unga i kommuner 

där särskilda avtal har slutits med skolan?
• Är det tydligt för kommuner och landsting när SIP ska användas?

Arbetet genomfördes av socialutskottets arbetsgrupp för utvärdering och 
forskningsfrågor där följande ledamöter ingick: Mikael Dahlqvist (S), 
Barbro Westerholm (L) och Finn Bengtsson (M). Underlaget som togs 
fram av tjänstemän vid utskottsavdelningen och Riksdagsbiblioteket byg-
ger på intervjuer, rapporter och vetenskapliga artiklar. Texten nedan är en 
sammanfattning av rapporten Samordnad individuell plan (SIP) – en ut-
värdering (2017/18:RFR5). I samband med tryckningen av rapporten hölls 
ett offentligt seminarium den 7 mars 2018. Ett sammandrag av seminariet 
har bilagts sammanfattningen. Rapporten i sin helhet och webbsändning-
en av seminariet finns på riksdagens webbplats www.riksdagen.se.

SIP – individens plan

Enligt lag1 ska en samordnad individuell plan (SIP) gemensamt tas fram 
av huvudmännen i syfte att samordna insatserna kring den enskilde. En 
SIP ska upprättas när ett landsting eller en kommun anser att det behövs 

1 Regleras i socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
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för att den enskilde ska få sina behov av hälso- och sjukvård och social-
tjänst tillgodosedda och om den enskilde samtycker till att en sådan plan 
upprättas. Kommunen och landstinget ska påbörja arbetet med planen 
utan dröjsmål, och planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans 
med den enskilde. Om det är lämpligt ska närstående få möjlighet att 
delta i arbetet med planen, om inte den enskilde motsätter sig det. Av en 
SIP ska det framgå vilka insatser som behövs, vilka insatser respektive 
huvudman ska ansvara för och vem av huvudmännen som har det över-
gripande ansvaret för planen. I en SIP ska också åtgärder redovisas som 
vidtas av någon annan än kommunen och landstinget. 

Utfallet av lagändringarna – svårt att mäta
Det är svårt att få en sammantagen bild av lagändringarnas genomslag ef-
tersom det inte finns någon heltäckande nationell statistik om hur många 
samordnade individuella planer som har upprättats sedan lagändringarna 
trädde i kraft 2010. Under några år samlade Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) in statistik som ger en bild av genomförandet, men den 
är bristfällig ur flera aspekter. 

Barn och unga – utvecklingsarbete har gett resultat
Vissa uppföljningar av gruppen barn och unga visar att utvecklingsarbe-
tet med SIP har gett resultat och att antalet upprättade SIP har ökat över 
tid. Generellt har lagstiftningen fått bättre genomslag för barn och unga 
med funktionsnedsättning än för äldre multisjuka. Det kan delvis förkla-
ras med de statliga satsningar för barn och unga med psykisk funktions-
nedsättning som gjorts under åren. I vissa kommuner satsar man på att 
tillämpa SIP tidigt och i förebyggande syfte för gruppen barn och unga. 
Andra kommuner använder SIP i mer allvarliga fall då insatserna redan 
har satts in. För gruppen barn och unga är skolan en viktig samverkans-
part, och i flera kommuner och regioner finns det avtal och rutiner som 
innebär att skolan själv kan initiera en SIP. 
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Skolans roll – viktig och behöver förtydligas
Skolan spelar en nyckelroll i arbetet med SIP för barn och unga. I stort 
sett alla barn finns i förskola och skola, vilket innebär att skolan har 
förutsättningar att tidigt upptäcka vilka barn och unga som far illa eller 
riskerar att fara illa. I dagsläget finns det överenskommelser mellan kom-
muner eller regioner och skolan som innebär att skolan kan ta initiativ till 
att en SIP upprättas, men flera kommuner och regioner menar att det är 
bättre att skolans roll regleras i lagstiftningen så att den får samma tyngd 
som socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Det skulle 
även innebära att skolans roll förtydligas nationellt och inte bygger på 
lokala initiativ.

Äldre med komplexa behov – mer arbete behövs
För äldre multisjuka har det gått trögare att genomföra lagstiftningen 
även om det finns goda exempel ute i landet. Brist på kunskap om SIP, 
brist på tid och att inte alla viktiga aktörer deltar i vårdplaneringen lyfts 
fram som betydande hinder. I utvärderingen kom det fram att riksda-
gens beslut om en ny lag om samverkan vid utskrivning sannolikt skulle 
komma att ge goda förutsättningar för att tillämpa SIP för gruppen äldre i 
högre utsträckning än tidigare.

Bristande kunskap om SIP
Kunskap om SIP-lagstiftningen är en nyckelfaktor för genomförandet. 
Trots att det har gått sju år sedan lagstiftningen trädde i kraft är kunska-
pen om SIP låg inom vissa verksamheter och för vissa grupper av brukare. 
Där kunskapen om SIP är god har man satsat på regelbunden utbildning, 
och ofta har verksamheterna gjort insatserna gemensamt för att öka för-
ståelsen, dialogen och samsynen mellan aktörerna. 

Samverkan och utbildning
Utvärderingen visade att bristande förståelse för varandras professioner 
och olika verksamhetskulturer är betydande hinder för att genomföra SIP. 
Gemensam utbildning är viktigt, och vinsten med att utbildas tillsam-
mans är att det stimulerar samverkan och att deltagarna lär sig mer om 
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varandras verksamheter och hur de kan tillgodose individens behov. 
Det i sin tur skapar samsyn och en gemensam målbild. Tidiga insatser i 
grundutbildningarna för involverade aktörer kan utveckla förståelsen för 
och kunskapen om varandras professionella kompetenser och därmed 
förbättra förutsättningarna för samverkan.

Vikten av en struktur för styrning och uppföljning
På flera håll i landet fanns det redan innan SIP-lagstiftningen trädde i 
kraft en befintlig struktur för samverkan mellan vården och omsorgen 
kring barn och unga (s.k. BUS-överenskommelser). Samarbeten mel-
lan huvudmännen och tidigare rutiner för samverkan har underlättat 
genomförandet av SIP. Utmaningarna har i de sammanhangen varit att 
vända fokus från samverkan mellan verksamheterna till att samverka med 
individen i fokus. Andra fördelar med en befintlig samverkansstruktur är 
att det finns ett forum för uppföljning och avvikelsehantering för SIP. 

Brist på resurser
I utvärderingen kom det fram att vissa verksamheter är överbelamrade 
med ärenden och har svårt att avsätta tid för SIP-möten. För gruppen 
barn och unga gäller det i första hand BUP. En prioritering mellan ären-
dena inom den egna verksamheten och SIP-möten innebär avvägningar. 
För att få tid till SIP-arbete har t.ex. en kommun avsatt en tid i veckan 
för SIP-arbete tillsammans med andra verksamheter, något som visat sig 
fungera väl. SIP kan också bidra med tidsvinster eftersom alla berörda 
aktörer samlas vid ett och samma tillfälle med brukaren. 

Bristande brukardelaktighet
Barn och unga deltar av olika anledningar sällan i SIP-möten visar utvär-
deringen. Samtidigt är det av stor vikt att barnets röst blir hörd, och det 
behövs förbättringar inom området. Lösningar som lyfts fram är att ta del 
av barnets berättelse före SIP-mötet och låta barnet delta på en del av mö-
tet, t.ex. via Skype. Även äldre med komplexa behov kan ha svårt att delta 
vid SIP-möten, särskilt om mötena är långa. På motsvarande sätt som för 
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barn kan tekniska hjälpmedel användas för att underlätta brukardelaktig-
heten hos äldre med komplexa behov. 

Samordnare och koordinatorer – viktig funktion för SIP
På flera håll i landet har man arbetat med koordinatorer och särskilda 
samordnare för att underlätta kontakterna med olika aktörer. En SIP-
samordnare som känner till relevanta aktörer och kan kartlägga tillgäng-
liga insatser och på vilken nivå de kan sättas in kan vara ett värdefullt 
stöd vid SIP-möten. En samordnare kan också upptäcka och informera 
ledningen om strukturella problem i verksamheten och på så vis vara en 
motor i utvecklingsarbetet.

It-verktyg och gemensam dokumentation behöver 
utvecklas
Gemensamma kallelser och dokumentation fungerar inte tillfredsstäl-
lande delvis på grund av avsaknad av gemensamma it-system. Här pågår 
enligt utvärderingen ett utvecklingsarbete, vilket när det fungerar kom-
mer att underlätta de administrativa delarna för SIP-arbetet. Elektroniska 
kallelser och SIP-dokumentation kommer även att underlätta uppföljning 
av SIP-arbetet generellt. 

Sekretesslagstiftningen – kan upplevas som ett hinder
Sekretesslagstiftningen kan i vissa fall försvåra arbetet över myndighets- 
och institutionsgränser då viktig information inte kan överföras från 
socialtjänsten eller sjukvården till exempelvis skolan utan vårdnadsha-
varnas medgivande. Det är samtidigt viktigt att den enskildes skydd inte 
åsidosätts i strävan att skapa goda samverskansarenor. Informationsutby-
tet mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan ske då patienten 
eller brukaren ger sitt samtycke.

För många planer
I utvärderingen kom det fram att det finns många olika typer av planer 
som tangerar SIP både inom och mellan verksamheterna. Planerna har 
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sitt ursprung i olika bestämmelser och lagrum, och en del av regelverken 
överlappar varandra. Många planer leder till att regelverken blir svårö-
verskådliga, och det blir svårt att omsätta bestämmelserna praktiskt och 
administrativt. Det blir dessutom förvirrande både för den enskilde och 
för personalen. 

Bra verktyg – när det fungerar
För att SIP ska fungera behövs det ett individfokuserat förhållningssätt, 
enighet om verksamheternas olika ansvarsområden, kunskap om sam-
verkan och resurser för samverkan. När SIP fungerar är den ett kraftfullt 
verktyg för brukarna. SIP ger brukaren och anhöriga bättre överblick över 
insatserna och kan ibland påskynda insatser. Uppföljningen av insatserna 
är också viktigt inom SIP. Uppföljningen ger brukaren möjlighet att åter-
koppla vad som fungerar väl och mindre väl.

Sammandrag av socialutskottets offentliga seminarium 
”Samordnad individuell plan – resultat och lärdomar” 
Vid ett offentligt seminarium den 7 mars 2018 diskuterades resultaten 
av utvärderingen Samordnad individuell plan (SIP) – en utvärdering 
(2017/18:RFR5). Vid seminariet togs exempelvis följande upp:

• en nulägesbeskrivning av hur genomförandet av SIP har gått 
• en samordnad vård och omsorg ur ett brukarperspektiv
• SIP för unga med funktionsnedsättning och äldre med komplexa 

behov
• satsningen på SIP-samordnare. 

Ett sammandrag av frågorna från ledamöterna och efterföljande svar från 
föredragshållarna återfinns nedan. Frågorna och svaren har redigerats 
med hänsyn till språket men inte innehållsmässigt. Hela seminariet kan 
ses på riksdagens webbplats (www.riksdagen.se) och programmet för 
dagen finns efter referaten nedan. 
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Frågor från Emma Henriksson (KD) till Ing-Marie Wieselgren och 
Karin Lindström, SKL

 − (Emma H) Har ni någon bild av vilka det är som inte har en SIP? Är det 
de med störst behov som får en SIP?

 − (Karin L) Alla som är placerade skulle behöva en SIP. Även i exempelvis 
missbruks- och beroendevården, äldrevården och för långtidssjukrivna 
behövs SIP. I praktiken används SIP i akuta situationer (Akut-SIP) men det 
är inte tänkt att användas på det sättet. SIP är till för långsiktigt arbete. 
Kanske vore det bra att ha SIP som en standardåtgärd vid behov av insatser 
från flera aktörer.

 − (Emma H) Det är fler kommuner som använder SIP för gruppen barn 
och unga än för gruppen äldre, vad beror det på? 

 − (Ing-Marie W) All aktivitet som har varit i samhället kring barn och 
unga och psykisk ohälsa har hjälpt SIP på vägen för denna grupp. 

Fråga från Emma Henriksson (KD) till Peter Nilsson, Vård och 
omsorgsanalys

 − (Emma H) Har Vårdanalys planer på att utföra studier inriktade på 
samordning och nyttan för brukare? 

 − (Peter N) Vård och omsorgsanalys har ett regeringsuppdrag att titta på 
den nya lagen om samordning vid utskrivning från hälso- och sjukvården. 

Fråga från Emma Henriksson (KD) till Lena Carling, Stockholms stad  
 − (Emma H) Är det färre (av de äldre) som får en SIP än som behöver det, 

och vilka är det som inte får?
 − (Lena C) Många medarbetare förstår inte syftet med SIP. Det är svårt 

att få in SIP i vardagen och hitta ett sammanhang. När man får in SIP i ett 
praktiskt arbetssätt blir det enklare att förstå dess syfte. Jag är rädd för att 
lagen om samordning vid utskrivning från hälso- och sjukvården kan leda 
till att SIP främst används vid utskrivning och inte också proaktivt för att 
förhindra att äldre kommer in på sjukhus. Fler behöver SIP, och en fören-
kling gällande administrationen av den skulle underlätta.
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Fråga från Kristina Nilsson (S) till Lena Carling, Stockholms stad 
 − (Kristina N) När det gäller ”tryggt mottagande i hemmet” för äldre: Är 

trygghetsteamet hos brukaren i två veckor och sedan kommer bistånd-
shandläggaren in i ett senare skede i samband med SIP? SIP bör kunna 
vara ett verktyg för att förebygga inskrivning och inte enbart användas vid 
utskrivning från sjukhus; vad mer behöver göras för att SIP ska användas 
på detta sätt?

 − (Lena C) De äldre har träffat biståndshandläggaren i samband med 
utskrivning och när undersköterskorna i trygghetsteamet tar ett steg tillba-
ka är biståndshandläggaren med oavsett om en SIP finns eller ej. SIP är en 
viktig del för att undvika inskrivning av äldre på sjukhus; sedan måste även 
arbetssätt ses över. Till exempel behövs ett förebyggande arbete i hemmet 
gällande fallolyckor. Att förebygga återinskrivning är också viktigt.

Fråga från Ann-Britt Åsebol (M) till Karin Lindström, SKL
 − (Ann-Britt Å) Vilka utmaningar finns det med gällande lagstiftning 

och dess tillämpning i praktiken, exempelvis sekretesslagstiftning som kan 
påverka användandet av SIP?

 − (Karin L) Det finns i nuläget flera olika planer och åtgärder som krockar 
med varandra, och det leder till en osäkerhet i verksamheterna om när och 
hur SIP ska användas. Lagstiftarens intention var att sjukvården och andra 
instanser ska kunna komma på ett möte för att bedöma en individs behov 
av insats, men detta kan i praktiken bli svårt. Enligt exempelvis socialtjän-
stlagen krävs en utredning innan förslag om en insats ges. SIP fungerar 
därför bäst för pågående insatser. Syftet med SIP är att det ska fungera som 
en rättighetslagstiftning, men vi hör många återberätta att det i praktiken 
är professionens bedömning som ligger till grund för beslutet om att en SIP 
ska tillsättas, och inte individens önskan. 

Fråga från Mikael Dahlqvist (S) till Karin Lindström, SKL och  
Patrick Migas, Kungsbacka kommun

 − (Mikael D) Varför ser det så olika ut när det gäller omhändertagandet av 
äldre och yngre? Varför ser det ut som det gör för de äldre?
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 − (Karin L) Detta beror på PRIO-satsningen2 och att SIP togs med som en 
del av detta.

 − (Patrick M) Jag håller med Karin. Det otydliga ansvaret i lagstiftningen 
är en utmaning, och det finns få incitament för verksamheterna att arbeta 
med SIP. I ett startskede ger arbetet med SIP få ekonomiska vinster; det tar 
tid, mer personal och resurser. PRIO-satsningen gav ett tydligt ekonomiskt 
incitament. Det behövs alltså tydligare incitament och vinster för verksam-
heterna kopplade till SIP eller ett tydligare ansvar i lagstiftningen.

Fråga från Barbro Westerholm (L) till Elin Fischer, Stockholms stad
 − (Barbro W) Neonatalvården är bra, men efter utskrivning känner många 

föräldrar sig utlämnade utan tillräckligt stöd från vården. Föräldrarna får 
själva samordna kontakterna med sjukvården, vilket kan vara tungt. Har 
ni i Stockholms stad fokus på denna grupp?

 − (Elin F) Stockholms stad har inget särskilt fokus på denna grupp men 
arbetar generellt med fokus på barn och anhöriga.

2 Arbete med att genomföra SIP-lagstiftningen i verksamheter som arbetar med barn och 
unga inom kommun och landsting har bl.a. skett inom PRIO-satsningen (2012–2016).  
PRIO står för plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa.



Sammanfattning av rapport 2017/18: RFR5 | 11

Offentligt seminarium i Sveriges Riksdag

Samordnad individuell plan – resultat och lärdomar

Onsdagen den 7 mars kl. 9.00–11.30
Plats: Andrakammarsalen

Program

9.00–9.05 Emma Henriksson (KD), socialutskottets ordförande, 
inleder.

9.05–9.15 Mikael Dahlqvist (S), ordförande i socialutskottets 
utvärderingsgrupp, presenterar de huvudsakliga 
slutsatserna ur utskottets rapport om SIP.

9.15–9.35 Ing-Marie Wieselgren, projektchef SKL, ger en bakgrund till 
lagstiftningen om SIP. 

 Karin Lindström, projektledare SKL, ger en 
nulägesbeskrivning av SIP.

9.35–9.50 Peter Nilsson, utredare Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys, presenterar samordnad vård och omsorg ur 
ett brukarperspektiv.

9.50–10.10 Kaffepaus
10.10–10.25  Lena Carling, strateg äldreförvaltningen Stockholms stad, 

presenterar tryggt mottagande i hemmet för äldre med 
komplexa behov och användning av SIP.

10.25–10.45 Patrick Migas, tf. folkhälsochef Kungsbacka kommun, 
presenterar erfarenheter av riktade utbildningssatsningar 
för barn och unga.

 Elin Fischer, utredare socialförvaltningen Stockholms stad, 
presenterar resultat av satsningen på SIP-samordnare.

10.45–11.25 Diskussion
11.25–11.30 Barbro Westerholm (L), socialutskottets utvärderingsgrupp, 

avslutar.
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