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Informationsöverföringsgruppen

• Informationsöverföringsgruppens övergripande uppdrag är 
att säkerställa och utveckla informationsöverföringen mellan 
huvudmännen med den enskildes bästa i fokus.

• Består av utvecklingsledarna inom Länsgemensam ledning, 
representant från IT Cosmic, vårdkoordinator i 
primärvårdsförvaltningen tillsammans med samordnaren för 
Länsgemensam ledning i Region Kalmar län samt 
verksamhetsledaren hälsa och social välfärd 
kommunförbundet Kalmar län.



För vem



Vad är 
viktigast för 
dig?

Det är oss det handlar om - en film om Samordnad 
Individuell Plan - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ogRSrDO-ZTQ


Kvalitetsgranskning SIP- Hösten 2021 alla kommuner

Bakgrund
• Den länsgemensamma samordnande äldregruppen har beslutat 

att granska kvaliteten på dokumentationen av SIP.

• Länets MAS:ar har fått utskicket med frågor som ska besvaras.

• Urval: Genomför minst 5 SIP:ar under tiden augusti, september 
och oktober. Granska endast de som är äldre än 65 år.                                                                        

• Det är totalt 52 SIP:ar som är granskade

sip:ar
sip:ar


Finns en utsedd fast vårdkontakt med 
samordningsansvar?



Har varje profession som var kallad dokumenterat sin 
del i SIP:en?

sip:en


Är någon av de planerade insatserna hälsofrämjande?



Har den enskilde egna åtgärder att ta ansvar för i 
planen?

Ja 28,8%      Nej 69,2%       Vet ej 1,9 % 



Finns en plan för uppföljning?

Ja 46,2%              Nej 50%              Vet ej 3,8%



Vårt gemensamma material finner du på Samarbetsportalen under rubriken 
Praktiska anvisningar – SIP

Check-lista hur du skapar ett samordningsärende och kallar i Cosmic

Check-lista hur du dokumenterar SIP i Cosmic

Praktiska anvisningar Distansmöte

Praktiska anvisningar SIP

Riktlinje Fast vårdkontakt

SIP-Kollen hittar ni här! 

https://www.regionkalmar.se/samarbetsportalen/uppdrag_samverkan/samordning-av-insatser-mellan-region-kalmar-lan-och-kommunerna/
https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%C3%A4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/I%C3%96G/Praktiska%20anvisningar/Skapa%20nytt%20samordnings%C3%A4rende%20och%20kalla%20till%20SIP%20i%20Cosmic%202020.pdf
https://regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/L%c3%a4nsgemensam%20ledning%20i%20samverkan/I%c3%96G/Dokumentera%20SIP%20plan%20i%20Cosmic%20Link%202021.pdf
https://regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Uppdrag%20och%20samverkan/Samordning%20av%20insatser%20Region%20o%20kommun/Praktiska%20anvisningar/Distansm%c3%b6te/Praktiska%20anvisningar%20distansm%c3%b6te%20210903.pdf
https://regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Praktiska%20anvisningar%20SIP%202021.pdf
https://regionkalmar.se/samarbetsportalen/uppdrag_samverkan/samordning-av-insatser-mellan-region-kalmar-lan-och-kommunerna/samordning-av-insatser-mellan-region-kalmar-lan-och-kommunerna/fast-vardkontakt/
https://sipkollen.se/sv
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