Planeringsskyldigheten gäller när det finns ett
behov:
En samordnad individuell plan ska upprättas när det finns ett behov av en
sådan. Bedömningen av om ett sådant behov finns ska göras i varje enskilt
fall utifrån det som kommer fram i kontakten med den enskilde och övriga
uppgifter om dennes hälsotillstånd och sociala situation.
Uppgifterna i aktuell epikris eller utredning av en biståndsansökan bör i
många fall kunna ligga till grund för en bedömning av om insatserna behöver
samordnas. Behovet kan också identifieras genom att den enskilde, eller
närstående önskar hjälp och stöd på ett område som en annan huvudman har
huvudansvaret för.
Det är dock kommun och landsting som i sista hand avgör om en samordnad
individuell plan behövs men det bör bara vara i undantagsfall som den enskilde
nekas en plan när han eller hon anser att det behövs en sådan.

Avvikelser
Om inte planeringsprocessen fungerar t ex att huvudmännen är oense om hur
planen genomförs av någon av huvudmännen, ska frågan lyftas till nästa nivå
(närmaste chef) för åtgärd. Avvikelse ska skrivas av den huvudman som anser
att något inte har fungerat i processen av samordnad individuell plan.
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Samordnad
individuell
plan
När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården
och från socialtjänsten ska landstinget och kommunen tillsammans
upprätta en samordnad individuell plan. Planen ska upprättas om
landstinget eller kommunen 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.
3 f § Hälso- och sjukvårdslagen, 2 kap. 7 § Socialtjänstlagen

Upprättande av samordnad individuell plan innebär:

Tillvägagångssätt vid samordning:

Sammankallande sammanställer planen och ser till att planeringsansvarig utses vid
planeringsmötet.

1. Den enskildes samtycke inhämtas. (Motivera den enskilde. Om fortfarande Nej
dokumenteras detta).

Planeringsansvarig ska ha det övergripande ansvaret att följa upp om den samordnade
individuella planen följs. Detta bör avgöras utifrån den enskildes önskemål och behov,
insatsernas karaktär och den aktuella arbetsbelastningen. Huvudregeln är att den som
har mest kontakt med den enskilde ska ha det övergripande ansvaret för planen.

2. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om den enskilde vill.

Den samordnade individuella planen ska innehålla:

5. Huvudmän tillsammans med den enskilde kartlägger behov och insatser.

 den enskildes behov, utvärderbara mål för planerade insatser och beslutade insatser

6. Planeringsansvarig ansvarar för punkt 9–10.

 målen, vilka beskrivs dels av professionella bedömare, dels av den enskilde själv

7. Den samordnade individuella planen innehåller dessutom:

3. Sammankallande kallar berörda till möte för samordnad individuell plan och
ansvarar för att sammanställa planen enligt punkt 8.
4. Planeringsansvarig utses vid planeringsmötet.

 uppgift om vem som gör vad av respektive huvudman

– den enskildes behov,

 vilka insatser respektive huvudman ska svara för

– utvärderbara mål för planerade och beslutade insatser både av professionen och
av den enskilde

 beslutade insatser ska tydligt framgå
 vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen förutsatt
att den enskilde samtycker

– beslutade insatser ska framgå tydligt av planen

 planeringsansvarig anger också tid för utvärdering/uppföljning och vem eller vilka
som ska utföra detta.

– vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen

Ett exemplar av den samordnade individuella planen lämnas till den enskilde. Vid behov
ges information även i annan form. Ett exemplar av planen förvaras hos respektive
huvudman enligt gällande regler.

– uppgift om vem som gör vad av respektive huvudman
– vilka insatser som respektive huvudman ska svara för
8. Den samordnade individuella planen innehåller
– tid för uppföljning/utvärdering samt vem eller vilka som ska utföra detta.
9. Ett exemplar av planen lämnas till den enskilde. Vid behov ges information även i
annan form.
10. Ett exemplar av den samordnade individuella planen förvaras hos respektive
verksamhet.

