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Vägledning om genomförande av samordnad individuell 

planering (SIP) vid utskrivning och i öppenvård med 

anledning av den rådande situationen gällande Covid-19 

Bakgrund  

Att upprätthålla en god och säker vård och omsorg i hemmet och därigenom skydda äldre 

och andra riskgrupper mot smitta under pågående pandemi är en stor utmaning för 

verksamma i kommuner och regionen. Covid-19 kommer att finnas kvar i vårt samhälle 

inom överskådlig tid, och vi alla behöver reflektera kring vårt arbetssätt och anpassa det 

utifrån rådande förutsättningar. Samarbete, kreativa lösningar och uthållighet kommer att 

behövas i arbetssättet med samordnad individuell planering (SIP).  

  

För att bidra till en minskning av smittspridningen, och ändå erbjuda äldre och andra 

riskgrupper den möjlighet till delaktighet som en SIP innebär, ska teknikens möjligheter tas 

tillvara. Med teknikens hjälp kan en digital närvaro skapas, samtidigt som fysiska möten 

begränsas. Detta gäller tills vidare, oavsett lättnader i restriktioner på boenden och för 

personer över 70 år. Den digitala lösningen bör vara förstahandsvalet där det är möjligt. 

 

Prioritera: 

 Undersök möjligheten till digitala möten i din organisation 

 Säkerställ information till och delaktighet för den enskilde och närstående 

 Avgör i samråd om och hur mötet ska hållas 

 Skydda den enskilde och dennes närstående för smitta oavsett mötesform 

 Säkerställ informationsöverföring till övriga inblandade verksamheter. Generellt 

meddelande i Lifecare SP underlättar kommunikationen mellan professioner 

 

Digitala lösningar kan stödja genomförandet av SIP  

Region Örebro län har godkänt patientmöten via Skype for Business, trafiken är krypterad. 

Om den medverkande kommunen också har godkänt patientmöte via Skype for Business 

alternativt Teams finns inga hinder för ett digitalt möte. Därmed bör det fungera att 

genomföra Skypemöten för SIP:ar i hemmet om kompetens och möjlighet finns. (Det behövs 

en dator med webbkamera och ett mobilt bredband). Rutin för Region Örebros läns digitala 

möten som finns på intranätet  och befintliga lokala rutiner i kommunerna gäller. När en part 

använder Teams är det viktigt att inbjudan till mötet skickas via Teams för att bildfunktionen 

ska fungera. 

 

Länkar: 

Digitala vårdmöten mellan olika huvudmän  

ViSam 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/globalassets/media/dokument/vard-och-halsa/corona/kommunsamverkan/digitala-vardmoten-mellan-olika-huvudman.pdf
https://www.visamregionorebro.se/

