
SIP i Sörmland
Utvärdering av utvecklingsarbete 
2014 - 2017

Liv Nordström, fd Mannberg

FoU i Sörmland
Dro  ninggatan 16 B

632 20 Eskilstuna 
www.fou.sormland.se

  Om 
   rapporten

FoU i Sörmland (FoUiS) har varit involverad i några 
av de ak  viteter som sy  at  ll a   göra verklighet av 
bestämmelser och överenskommelser kring SIP i Sörm-
land. Utvärderingsrapporten sammanfa  ar det utveck-
lingsarbete kring SIP som FoUiS medverkat i mellan åren 
2014–2017.

Hela rapporten fi nns på: 
www.fou.sormland.se/materialpublicerat/rapporter/

Förfa  are

Liv Nordström, fd Mannberg
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Bakgrund och syfte
Sedan den 1 januari 2010 fi nns en bestämmelse 
om a   kommun och lands  ng (region) är sky-
ldiga a   erbjuda en samordnad individuell plan 
(SIP) när en person har behov av vård och stöd 
från fl era olika u  örare och när vården/stödet 
behöver samordnas. 

Sy  e med rapporten: FoUiS har varit involverad 
i ak  viteter som sy  at  ll a   göra verklighet av 
bestämmelser och överenskommelser kring 
SIP i Sörmland. Utvärderingsrapporten sam-
manfa  ar det utvecklingsarbetet.  Sy  et är a   
utvärderingen ska vara e   underlag  ll fortsat-
ta prioriteringar och planering av utvecklings-
arbete kring SIP i Sörmland.
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Metod och resultat

Huvudrubriker för resultatet
Sörmlands SIP-resultat: Det fi nns i princip 
inga källor som skulle kunna ge svar på frå-
gan vilket resultat Sörmland har i SIP-arbetet. 
SIP dokumenteras och registreras på olika 
sä  , men inte på e   sä   så a   det går a   
mäta på e   enhetligt sä   för alla verksam-
heter i Sörmland.  

SIP-kurser: Drygt 1000 medarbetare från 
kommuner och lands  ng i Sörmland har gå   
en SIP-kurs som arrangerats av FoUiS och 
närvårdskoordinatorer. Kursdeltagarna har 
överlag varit nöjda och ha   ny  a av kursen. 
Det e  erfrågas dock mer/fördjupade kun-
skaper.  

SIP-arbetet i länet: Arbetet med SIP har 
kommit igång i Sörmland. Många har känne-
dom om SIP och en posi  v inställning när det 
gäller sy  e och mål med SIP. Det fi nns dock 
en osäkerhet när det gäller krav, arbetssä   
och ru  ner. SIP beskrivs olika och det kan 
skilja mycket i synsä   och arbetssä   ber-
oende på individen som ska få en SIP och de 
personer som är involverade. Det fi nns teck-
en på bristande samsyn och a   stödsystem 
i form av IT-stöd och ru  ner inte stödjer alla 
typer av situa  oner där SIP upprä  as. 

UTVECKLINGSOMRÅDEN

Ta fram en strategi för Sörm-
lands SIP-arbete: 
En gemensam strategi för regionen 
och länets kommuner kan leda ut-
vecklingsarbete på kort och lång sikt.  

Fortsä   utveckla e   personcen-
trerat arbetssä  : 
SIP förutsä  er e   synsä   som 
utgår från individen och dennes 
situa  on. Alla insatser för a   stär-
ka e   personcentrerat arbetssä   
kommer a   gynna SIP-arbetet. 

Ökad samsyn: 
I varje diskussion, varje samtal, var-
je prioritering och varje beslut som 
rör SIP måste defi ni  onen av SIP 
vara tydlig. Vad är det som avses?  

Skapa förutsä  ningar för sys-
tema  sk uppföljning. 
För systema  sk uppföljning krävs 
noggrann och genomtänkt doku-
menta  on på individnivå som kan 
sammanställas på grupp- och verk-
samhetsnivå.  

Skapa en struktur för hållbar 
kunskapsspridning: 
Genom a   utbilda SIP-stödjare 
som i sin tur kan ge e   verksam-
hetsnära stöd sprids kunskapen ut i 
verksamheten.

Utvärderingen baseras på erfarenheter som gjorts under åren då utveck-
lingsarbetet inom FoUiS pågått samt material som samlats in vid olika 
tillfällen till exempel frågeformulär som deltagare i kurser svarat på, 
statistik från kursdeltagande, intervjuer osv.  

“Om vi bara 
stannade upp lite och gjorde en 

ordentlig planering skulle färre misstag göras 
och alla skulle känna sig trygga, framför allt pa-

 enten. Vi gör inte de  a  llräckligt bra” 
 (Sjuksköterska i en sörmländsk kommun)


