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Uppdragsbeskrivning för delregional samordnare Samordnad
individuell plan - SIP i Vårdsamverkan Lerum Alingsås - SAMLA
Inledning
Sedan 1 januari 2010 finns i lagstiftningen, SoL och HSL, bestämmelser om att kommun och landsting
ska upprätta en SIP när en person har behov av insatser från båda huvudmännen. I Västra Götaland
finns en länsgemensam riktlinje och mall för SIP. I februari 2015 beslutade LiSA-gruppen (nuvarande
Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG) att rekommendera huvudmännen att implementera och
använda riktlinjen med tillhörande material i verksamheternas gemensamma arbete med SIP.
SIP regleras även i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som trädde i
kraft 2018, och för utskrivning från psykiatrin i januari 2019. Syftet är att främja god vård och omsorg
för personer som behöver insatser från båda huvudmännen efter utskrivning från sluten hälso-och
sjukvård.
Samordnad individuellt plan (SIP) ska erbjudas och upprättas för alla personer som har behov av
samordnade insatser. Tydlighet ska finnas inom samtliga verksamheter inom Vårdsamverkan SAMLA
när och hur SIP upprättas samt vilka stöd som finns att tillgå. Patientsäkerheten stärks och individen
får en tryggare och bättre vård och omsorg. Arbete ska bidra till uppfyllande av satta mål
regiongemensamt antagen riktlinje samt länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa i Västra
Götaland.

Syfte
Stödja den strategiska utvecklingen och förutsättningarna för att personer som har behov av
samordnade insatser ska ha en SIP.

Uppdrag
•
•
•
•
•

Delta i de olika Utvecklingsgrupperna för att stötta arbetet med SIP då det gäller oavsett
ålder, diagnos, funktionsvariation eller behov
Bidra till utbildningsinsatser till chefer och SIP-samordnare (specifikt ramuppdrag) då den
reviderade riktlinjen ska implementeras (beslutad oktober 2020)
Stödja utsedda SIP-samordnare inom verksamheterna för ökad användning av SIP
Delta i Regional arbetsgrupp samordnad hälsa, vård och omsorg - SIP för SAMLA som leds av
länsgemensam SIP-koordinator
Stödja ökad användning av SIP i befintlig IT-tjänst SAMSA

Uppdragsgivare
Uppdraget kommer från SAMLA Samordningsgrupp och styrgrupp är samtliga utvecklingsgrupper

