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Överenskommelsens parter

Denna överenskommelse är tecknad mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län, nedan
kallad regionen och kommunen. Överenskommelsen vänder sig till berörda chefer och medarbetare
inom kommunerna och regionen i Örebro län och till utförare som enligt avtal har uppdrag att utföra
dessa uppgifter.

2.

Bakgrund

Sedan den 1 januari 2010 finns en lagstadgad skyldighet i både Hälso- och sjukvårdslagen1 samt i
Socialtjänstlagen2 som innebär att kommunen och landstinget tillsammans ska upprätta en samordnad
individuell plan (SIP) när den enskilde har behov av stöd med samordning av insatser från båda
huvudmännen. I lagen framgår det att planen ska upprättas om kommunen eller landstinget bedömer
att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till
att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. Planen ska när det är möjligt
upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen,
om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det.
Av planen ska det framgå
1. vilka insatser som behövs,
2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för,
3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget, och
4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.
Den 1 januari 2018 började lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård3 att
gälla. Lagen betonar vikten av att genomföra en SIP för den enskilde som efter utskrivning från
sjukhus har behov av insatser från både landsting och kommun i form av hälso- och sjukvård eller
socialtjänst. En SIP ska genomföras av representanter för de enheter som ansvarar för insatserna. Om

insatser behövs från den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården, ska även den
landstings-finansierade öppna vården medverka i den samordnade individuella planeringen.
Vid den samordnade individuella planeringen ska enheterna upprätta en individuell plan.
Planen får upprättas om patienten samtycker till det. Arbetet med planen ska påbörjas utan
dröjsmål samt när och där det är bäst för den enskilde.
Den lagstadgade skyldigheten har funnits i många år för både regionen och kommunen att tillsammans
upprätta en SIP när den enskilde har behov av stöd med samordning av insatser från båda

1

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 16 kap. 4§.

2

Socialtjänstlagen (2001:453), 2 kap. 7§.

3

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 4 kap. 1-3§.
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huvudmännen. I den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård så
förtydligas vikten av att snabbt få till en SIP utan dröjsmål.

3.

Syfte med överenskommelsen

Syftet med den regionala överenskommelsen i Region Örebro län är att ge vägledning och tydliggöra
samverkan mellan parterna (kommunerna och regionen) samt att fastställa om SIP ska användas
utöver det som lagstiftningen kräver.
I Örebro län gäller tillämpningen av SIP även inom verksamheterna förskola/skola, vilket inkluderar
elevhälsan4.
Arbetssättet med SIP kan också med fördel tillämpas i samverkan mellan verksamheterna inom en och
samma huvudman om det behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda.

4.

Målgrupp

Omfattar alla personer, både barn, unga, vuxna och äldre, och oavsett diagnos, funktionsnedsättning
och/eller social problematik, som har behov av en samordnad individuell plan för att få sina behov
tillgodosedda från förskola/skola, socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

5.

Definition

Då begreppet ”kommunen” anges omfattar det både förskola/skola/elevhälsa och socialtjänstens alla
områden. Överenskommelsen omfattar även den kommunala hälso- och sjukvården5.

6.

Mål

Intentionen är att de personer som har behov av stöd med samordningen av insatser får en SIP
genomförd och som utgår från individens behov. En avsikt är att öka möjligheten för den enskilde att
vara delaktig i sin vård och omsorg samt tydliggöra vilka insatser den enskilde har och vem som
ansvarar för dem samt att man vet vart man ska vända sig.
En intention i Region Örebro län är att arbeta proaktivt med SIP.

4

Beslut togs av tjänstemannagruppen för hälso- och sjukvård och socialtjänst i Örebro län, Vilgotgruppen, 2014-09-19 samt den politiska Samverkansgruppen

för hälso- och sjukvård och socialtjänst i Örebro län, Maritgruppen, fick information 2014-10-09.
5

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 12 kap 1-5§.
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Implementering av överenskommelsen

Överenskommelsen är en uppdatering av befintligt dokument utifrån att en ny lag har tillkommit,
lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt att hälso- och sjukvårdslagen
uppdaterats och fått nya tillägg. Spridning och implementering av överenskommelsen ska ske hos
respektive part och via den regionala samverkansstrukturen.

8.

Rutiner och verksamhetssystem för SIP

Utöver denna regionala överenskommelse som gäller i Region Örebro län finns det även ett
gemensamt verksamhetssystem som kommunen och regionen har för dokumentation av SIP-planen.
De gemensamma rutinerna och arbetssätten för SIP finns i ViSam på följande länk:
https://www.visamregionorebro.se/

9.

Referenser

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 16 kap. 4 §
Socialtjänstlagen (2001:453), 2 kap. 7 §
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

10. Lästips
Gemensamma överenskommelser om samarbete och gemensam individuell planering mellan hälsooch sjukvården och socialtjänsten, CIRKULÄR 09:66. 2009-11-03.
https://skl.se/download/18.4aa1dc1e1653a5317a0246e7/1534429454299/09066.pdf
Överenskommelser om samarbete, Socialstyrelsen Meddelandeblad Nr1/2010. maj 2010.
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepointdokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2010-5-23.pdf
Skollag (2010:800) 29 kap. 13 § Samverkan och anmälan till socialnämnden
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag2010800_sfs-2010-800
SIP i Sörmland. Utvärdering av utvecklingsarbete 2014 – 2017. FoU i Sörmland
Utvärderingsrapport 2019:2.
God samverkan i komplexa situationer. Hur lyckas vi?
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