
SIP OCH 
LUSEN 



 SIP= SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN 



Både i Socialtjänstlagen och Hälso- och 
sjukvårdslagen står att läsa att en samordnad 
individuell plan ska tas fram när någon är i 
behov av insatser från både socialtjänsten och 
hälso- och sjukvården och insatserna behöver 
samordnas. 



BESTÄMMELSER: 

Bestämmelserna om en individuell plan innefattar 
alla kommuner och landstingsfinansierade 
verksamheter. 
 
Om en verksamhet blir inbjuden till SIP måste 
verksamheten delta. Verksamheter kan inte tacka 
nej till att delta i SIP. 
 
En SIP skall upprättas tillsammans med den 
enskilde. 



FORTS. 

En SIP skall påbörjas utan dröjsmål, dvs inom 
några dagar. 



SYFTET MED EN SIP 

• Att identifiera vilka behov som finns 

• Samordna insatserna mellan verksamheter 

• Att den enskilde skall få vara delaktig i 
planeringen och genomförandet av sin vård 
och omsorg. 

• Säkerställa att den enskilde får sina behov 
tillgodosedda. 



EN SIP SKALL UPPRÄTTAS OM: 

• Samordning efterfrågas 

• Kompetens behövs från olika verksamheter 

• Ansvarsfördelning behöver tydliggöras 

• Insatser behöver ges samtidigt eller i en 
särskild ordning 

• Om den enskilde ”bollas runt” 



EN SIP SKALL INNEHÅLLA 

• Vilka insatser som behövs 
• Vilka insatser kommunen ansvarar för 
• Vilka insatser landstinget ansvarar för 
• Vilka åtgärder som vidtas av annan än landstinget 

eller kommunen 
• Vem som har det övergripande ansvaret för 

planen 
• Den enskildes behov, styrkor och önskemål skall 

också framgå i planen inte bara stöd och 
behandling. 



LUSEN 
 



LUSEN= Lag om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård 



• Den nya Lagen trädde i kraft 1 januari 2018. 

• Övergången till nya arbetssättet sker under 
hösten 2018. 

• Lagen innebär ändrat arbetssätt för olika 
aktörer. 

• Samtidigt som den nya lagen trädde i kraft 
upphävdes Lagen om kommunens 
betalningsansvar. 



DEN NYA LAGEN INNEBÄR: 

• Öppenvården får utökat ansvar för 
planeringen av den enskildes fortsatta vård 
och omsorg 

• En fast vårdkontakt för den enskilde utses  

• Öppenvården och kommunen skall redan vid 
inskrivningsmeddelandet börja planera för att 
ta emot den enskilde vid utskrivning. 

 



FÖRÄNDRINGAR ENLIGT LAGEN OCH 
ÖVERENSKOMMELSEN: 

 
• Utskrivningsprocessen- förändrade arbetssätt för kommun 

landsting och öppenvård,  upprättande av individuell plan, fast 
vårdkontakt. 

• Informationsöverföring- Webcare uppdateras 

• Kommunalt betalningsansvar- Förändrade regler för vad 
som skall uppfyllas innan det kommunala betalningsansvaret skall 
gälla. Antal dagar förändras från 5 dagar till 3 dagar ( Psykiatri från 
30 dagar till 3 dagar)samt helger och röda dagar räknas. Vilket 
innebär att utskrivning från slutenvård kan ske helger och röda 
dagar. 

• Samverkan-  genom krav på SIP. 

 

 

 



SYFTET MED DEN NYA LAGEN 

• Patienter som är utskrivningsklara skall inte ta 
upp plaster för de som är i behov av 
sjukhusvård. 

• Främja en god vård för enskilda som är i behov 
av vård- och omsorg efter utskrivning. 



FÖRÄNDRAD UTSKRIVNINGSPROCESS, 
DE 8 STEGEN. 

1. Inskrivningsmeddelande skickas inom 24 
timmar.  Kommun och öppenvården börjar 
planeringen för vård och omsorg efter 
utskrivning. 

 
2. Öppenvården utser en fast vårdkontakt. 
 
3. Planera inför utskrivning. Både kommun och 
öppenvård planerar insatser för den enskilde så att 
de kan påbörja så snart den enskilde är 
utskrivningsklar. 
 
 



4. Den fasta vårdkontakten kallar till SIP, som i 
huvudsak genomför i hemmet efter utskrivning 
och då deltar inte slutenvården. I vissa fall kan 
SIP genomföras på sjukhus innan utskrivning. 

 

5. Meddela om utskrivningsklar. Öppenvård och 
kommun meddelar berörda enheter och 
utförare. 



6. Slutenvården informera kommun och 
öppenvård om det aktuella kring den enskilde 
vid utskrivning. Öppenvården övertar det 
medicinska ansvaret för den enskilde vid 
utskrivning. 

 

7. Vårdkontakten säkerställer att SIP upprättas 
eller uppdateras och dokumenteras. 

 

 



8. Den fasta vårdkontakten kallar till uppföljning 
av SIP om detta beslutats i tidigare SIP.  



UPPFÖLJNING AV RESULTATET AV NYTT 
ARBETSSÄTT 

Uppföljning av patientsäkerhet, vårdövergångar 
och arbetsprocesser kommer att ske : 

• Kontinuerliga kvantitativ uppföljning av hälso- 
och sjukvårdsdata. 

• Uppföljning och utvärdering av 
avvikelserapporter. 

• Kompletterande utvärdering inför långsiktig 
överenskommelse. 


