”Samordningsförbundet jobbar med att samordna insatser för
individer som har behov av stöd genom flera olika huvudmän.”
www.samordning.org/ostra-ostergotland

Mötesledare - SIP
Samordningsförbundet Östra Östergötland erbjuder mötesledare vid SIP (samordnad
individuell plan) för målgruppen 16-64 år som behöver stöd för att närma sig arbete eller
studier.
Styrelsen för Samordningsförbundet beslutade i slutet av 2017 att verka för att en
överenskommelse kom till stånd mellan medlemmarna i förbundet (AF, FK, Region
Östergötland, Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsviks kommuner)
om att samtliga myndigheter kan ta initiativ till en SIP.
Under våren 2018 har förbundschefen haft dialog med alla medlemmarna och en överenskommelse har tecknats. Det finns 6 koordinatorer, från Plattformsverksamheten som
förbundet finansierar, som har fått en nätverksledarutbildning. Dessa personer kan avropas
som mötesledare vid SIP.
Processbeskrivning



Identifiering av ärende: Handläggare tillsammans med den enskilde individen
identifierar ett behov av samordnad planering.
Behov av kontakt med Samordningsförbundet: Handläggare som är verksamma inom
kommunen eller regionen kan här välja att initiera och driva SIP på samma sätt som
tidigare. Någon kontakt med Samordningsförbundet tas då inte. Finns behov av att ta del
av Samordningsförbundets resurser i processen, är nästa steg att kontakta samtalsledare
på Samordningsförbundet. Handläggare på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
tar denna kontakt för att använda SIP-verktyget



Första kontakt med Samordningsförbundet: I detta skede är det inte nödvändigt att det
finns samtycke. Då lyfter man ärendet avidentifierat för att diskutera om det finns
förutsättningar för SIP.



Beslut att gå vidare med SIP: Om den första kontakten utmynnar i beslut om att gå
vidare i processen med SIP, inhämtar initierande handläggare samtycke från individen
(förutsatt att detta inte gjorts tidigare).



Planering av SIP: Denna fas sker med fördel genom ett förmöte med samtalsledare från
Samordningsförbundet, ansvarig handläggare, den enskilde individen, samt ytterligare
personer om detta bedöms vara viktigt för fortsättningen. I detta möte planeras hur SIP
mötet ska genomföras.



Genomförande av SIP: När samtalsledare från Samordningsförbundet ska användas, är
det viktigt att tydliggöra dennes roll i processen. Samtalsledarens funktion är att se till att
mötet följer bestämd struktur, att mötet dokumenteras enligt riktlinjer och att alla får
komma till tals.
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Dokumentation: Samordningsförbundet kan inte överta ansvaret för dokumentationen
hos respektive myndighet men ansvarar för att SIP mötena dokumenteras och delger
parterna den dokumentationen. Det är därför viktigt att betona att respektive part
dokumenterar enligt gängse praxis.



Vidare planering: Önskas fortsatt stöttning av Samordningsförbundet i processen,
kommer samtalsledaren vara delaktiga i planeringen och genomförandet av
uppföljningsmöte. Ett uppföljningsmöte ska i regel ske inom en tremånadersperiod efter
upprättande av SIP. Behovet får avgöra hur många uppföljningsmöten som
Samordningsförbundet ska ansvara för.

Vi eftersträvar att mötet kan ske hos den handläggare som tar initiativ till mötet.
Samordningsförbundet kommer att använda de blanketter och formulär som är framtagna av
Region Östergötland vid arbetet med SIP och dessa blir användbara även för Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan.
Samordningsförbundets målgrupp är personer mellan 16-64 år som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser för att nå målet arbete eller studier. Det innebär att barn och ungdomar
upp till 16 år samt äldre inte omfattas av det stöd som Samordningsförbundet erbjuder gällande
SIP. Samordningsförbundet är en samverkanspartner och kan utgöra smörjmedel för att
användandet av SIP som verktyg ska underlättas. Den enskilde handläggaren på respektive
myndighet har därför under hela processen ett huvudansvar för individen och det som beslutas
samt har ett ansvar för dokumentationen i myndighetens dokumentationssystem.
Information kommer att spridas till alla parter genom informationsträffar, hemsidan, och i andra
forum om vad överenskommelsen innebär. Region Östergötland bedriver i dagsläget ett
utvecklingsarbete inom hela rehabiliteringsområdet, där SIP utgör en del för att kvalitetssäkra
att vårdkedjan fungerar och att övergångar mellan olika vårdgivare går smidigt.
Samordningsförbundet kommer att följa detta arbete
SIP används idag i varierande omfattning hos regionen och kommunerna och det är viktigt att
påtala att den här insatsen inte ska verka för att ersätta redan fungerande samverkan.

Välkommen att ta kontakt med aktuell kontaktperson!
Kontaktpersoner:
Finspång: Emil Björk emil.bjork@finspang.se 0122 - 851 79
Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik:
Mikael Jönsson mikael.jonsson2@soderkoping.se 0121-183 64
Anne Åsberg anne.asberg@valdemarsvik.se 070-601 46 12

2

