Dina behov
i centrum!
SIP FÖR DIG SOM ÄR 13–18 ÅR

Den här broschyren
vänder sig till dig som är
mellan 13 och 18 år.
Eftersom du inte är myndig
bestämmer du tillsammans
med förälder eller annan
vårdnadshavare.

Föreslå en SIP!
Samordnad individuell plan (SIP) kallas en

plan som ska tas fram när du behöver stöd och
hjälp från både socialtjänsten och hälso- och
sjukvården.
Planen ska tas fram tillsammans med dig och

utgå från dina behov, önskemål och styrkor.
Det är du som bestämmer om en SIP ska tas
fram för dig.
Meningen med SIP är att du ska känna dig

trygg med att vården och socialtjänsten samarbetar för att det ska bli så bra som möjligt
för dig. Deras arbete ska utgå från vad just
du behöver och se till att du får vara med och
bestämma. Du ska få rätt hjälp i rätt tid utifrån
vad som passar dig.
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SIP ÄR EN RÄTTIGHET
• SIP är en lag som finns både i socialtjänst
lagen och hälso- och sjukvårdslagen.
• SIP ska se till att dina behov av stöd samordnas så att helheten blir så bra som möjligt
för dig.
• SIP ska göra det lättare för dig i din kontakt
med vård och myndigheter.
• SIP sätter dina rättigheter i centrum oavsett
vilka problem du har.

SAMORDNING ÄR
MÅLET MED SIP
SIP är ett verktyg för att hjälpa dig och dem du
får hjälp av att se helheten av olika stöd. Du
ska inte behöva berätta för den ena verksamheten vad den andra gör.
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Arbetet med SI P syftar till att:

• Tidigt ta reda på vad just du behöver och
vem som ska hjälpa dig med vad.
• Samordna hjälpen du behöver från olika håll
så att du får rätt stöd i rätt tid.
• Du och dem du får hjälp av ska veta vad var
och en ansvarar för.
• Du och de som hjälper dig ska kunna följa
dina framsteg och, om det behövs, ändra
stödet.
• Se till att stödet du får från olika håll fungerar och sammantaget gör det bättre för dig.
Du kan till exempel behöva hjälp:

• Om du mår psykiskt dåligt.
• Om du har problem med alkohol
eller droger.
• Om du varken går i skolan eller arbetar.
• Om du har det tufft hemma.
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Du är med och
bestämmer om du
vill ha en SIP.
Du kan alltid
säga nej.

HUR FÅR JAG EN SIP?
Om du vill att en SIP ska tas fram för dig

pratar du eller dina föräldrar med någon som
du har kontakt med inom socialtjänsten eller
hälso- och sjukvården.
Även förälder/vårdnadshavare kan begära

att en SIP tas fram för dig.
Om socialtjänsten eller vården anser att det

skulle vara bra med en SIP för dig är de skyldiga att se till att det blir av. I en del kommuner
kan också skolan se till att en SIP görs. Fråga
din skola, kommun eller vården vad som gäller
där du bor.
Men det är alltid du som bestämmer om du
vill ha en SIP. Du kan alltid säga nej. Arbetet
med att ta fram en SIP ska startas utan dröjsmål och oftast vara igång inom tre veckor.
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DU ÄR MED OCH
BESTÄMMER
För att det ska göras en SIP krävs att du säger
ja till det.
Det innebär att du är med och bestämmer:

• Vilka inom socialtjänsten och hälso- och
sjukvården som får prata med varandra om
dig.
• Vad du tycker är okej att de pratar om. De
som jobbar med din SIP ska bara prata om
det som gör att hjälpen för dig blir bättre.
• Hur länge planeringen i din SIP ska gälla.
• Och att du har rätt att säga nej till SIP och
att avbryta ett SIP-arbete.
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SIP-ARBETETS 4 DELAR:
1. Planering
2. SIP-möte
3. Din SIP tar form
4. Genomförande
och avslutning

1.
Du är med i planeringen
I allt arbete med SIP är det du som är
huvudpersonen, det är dina önskemål som
har betydelse, därför är din delaktighet viktig.
För att ta fram din Samordnade individuella
plan ska det hållas ett SIP-möte. Det här mötet
ska planeras av någon inom socialtjänsten eller
vården tillsammans med dig. Du bestämmer
också om du vill ha med någon annan person
som stöd, till exempel en vän eller släkting.
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• Du bestämmer vilka du vill ska vara med
på mötet. Alltså vilka som ska bjudas in.
• Förutom socialtjänsten och vården kan det
till exempel vara elevhälsan, andra från
skolan, viktiga närstående till dig eller någon
från andra myndigheter du har kontakt med.
• Du bestämmer vilken tid mötet ska ske.
Det ska vara en tid på dagen som passar dig.
• Du bestämmer också var du vill att mötet
ska hållas. Det ska vara på en plats som
känns bra för dig – där du känner dig trygg.
• Du bestämmer vad som ska tas upp på
SIP-mötet. Vad ni ska prata om ska framgå
i inbjudan till dem som ska delta på SIPmötet, så att alla är förberedda.
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2.
Så går SIP-mötet till
Inför SIP-mötet är det bra om du har funderat
igenom vilka frågor du vill ta upp. Till exempel:
• Vad fungerar bra och vad fungerar inte
bra idag?
• Vad är viktigast att få hjälp med först?
• Vilka kan ge dig bäst stöd?
På mötet berättar du om din situation, vad

du vill ska förändras och vad du vill ha stöd
och hjälp med. Du kan givetvis be någon av
de andra som deltar på mötet om hjälp att
beskriva din situation.
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Det är viktigt att mötet hålls på dina villkor.

Säg till om du behöver ta paus, om det är något
du inte förstår eller om du vill ha en bättre
förklaring kring något.
Du kommer överens med de andra deltagarna på mötet om hur ni ska jobba fram din SIP.
På mötet ska ni bara prata om sådant som du
tycker är viktigt och som behövs för att du ska
få rätt stöd. Det gäller även i arbetet efter
mötet. Men det är viktigt att dem du får hjälp
av kan prata med varandra om de saker du vill
ha hjälp med även när du inte är med, annars
kan de inte fatta rätt beslut.
På mötet planerar ni tillsammans hur just

din SIP ska se ut. På mötet bestämmer ni också
vem som är samordnare för din SIP och som
blir din kontaktperson i SIP-arbetet. Det är
viktigt att du känner att det är rätt person för
dig som blir samordnare.

13

3.
Det ska finnas med i SIP:en
Din SIP ska ge svar på:

• Vad ska göras?
• Vem ska göra vad?
• När ska det göras?
Din SIP ska utgå från vilka behov av stöd och
hjälp just du har. Det ska vara tydligt för dig
vad för stöd som kan erbjudas för att göra din
situation bättre. Det ska också framgå vad som
är målet med varje del av stödet. Olika stöd
ska tillsammans bli en helhet som hjälper dig
framåt.
Planen ska göra det tydligt för dig vem som
ansvarar för vad som ska göras och när det ska
ske. Planen ska också göra det tydligt för var
och en som stödjer dig vad andra ska göra.
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Det här ska finnas med i den
skrivna planen:

• Vilket samlat stöd du behöver. Det ska utgå
från dina behov idag och vad ni kommer
överens om är bra just för dig.
• Hur och när olika stöd ska starta och vad du
ska uppnå.
• Vem som ansvarar för vilket stöd.
• Vilket stöd som andra än socialtjänsten eller
hälso- och sjukvården ska ge dig.
• Vem som är samordnare och har det över
gripande ansvaret för din SIP.
• Hur ofta och på vilket sätt din SIP ska följas
upp, stöd utvärderas eller ändras. Om det
behövs flera möten är det bra att boka ett
nytt möte direkt.
• När och hur SIP-samarbetet ska avslutas.
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Efter mötet ska du få en kopia på din SIP

– så du vet vad som har bestämts.
Om du inte orkar, vill eller kan vara med på

SIP-mötet kan det om du vill ändå genom
föras. Samordnaren för din SIP ska då se till
att du får information om vad man sagt. Du
ska få en kopia på den SIP de kommit fram till.
Du får då ta ställning till den och tillsammans
med samordnaren förändra det du inte tycker
stämmer.
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4.
Genomförande
och avslutning
Efter att din SIP tagits fram jobbar du och de
som hjälper dig vidare enligt planen. Ni kan
också behöva ha ett nytt möte för att följa upp
hur arbetet går.
Har det fungerat som ni tänkt? Behöver något

förändras? Har ditt liv förändrats – du kanske
mår bättre eller sämre? Då är det viktigt att
olika stöd och mål för insatserna anpassas efter
din nya situation.
Det gäller också om du flyttar till HVB-hem,
stödboende eller familjehem. Det är då viktigt att de som jobbar där kommer med i din
planering.
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Om du tycker att något inte fungerar eller

om du tycker att någon som du har kontakt
med inte lyssnar på vad du tycker och säger
ska du kontakta samordnaren för din SIP. Du
kan givetvis också prata med någon annan som
du har kontakt med i vården eller socialtjänsten och be denne prata med samordnaren. Ju
tidigare du gör det desto lättare är det att rätta
till det som du inte tycker fungerar.
När det inte längre finns något behov av
samarbetet så avslutas din SIP. Du kan också
när som helst avbryta arbetet med SIP.
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Barnkonventionen
FN:s barnkonvention är sedan 2020 svensk lag.
Lagen gäller alla under 18 år. Det spelar ingen roll
var du bor, vilken familj du växer upp i, om du har
problem eller inte eller om du har någon funktionsnedsättning.
Barnkonventionen är uppdelad i olika regler – de
kallas artiklar och är 54 stycken.
Det ur barnkonventionen som är särskilt viktigt
i arbetet med SIP är att:
• Du har rätt att åtnjuta bästa möjliga hälsa och
rätt till sjukvård.
• Du har rätt till social trygghet.
• Du har rätt att uttrycka dina åsikter i allt som
handlar om dig. Vuxna ska fråga dig, lyssna på
dig och ta hänsyn till dina åsikter. När till exempel
en myndighet fattar ett beslut som handlar om
dig ska du få möjlighet att säga vad du tycker. Du
har yttrandefrihet. Det betyder att du har rätt att
säga vad du tycker och vill.
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Läs mer
Läs mer om barnkonventionen och
rättigheter för dig under 18 år på:
barnombudsmannen.se
minarattigheter.se
bris.se
Du kan också ringa Barnombudsmannens
särskilda telefon för dig under 18 år:
020-23 10 10

Mötescirklar för SIP
För att göra det lättare att genomföra ett
SIP-möte har SKR (Sveriges Kommuner och
Regioner) tagit fram materialet ”Mötes
cirklar för SIP”. Cirklarna är olika för olika
deltagare på mötet och gör det lätt för var
och en att följa med i diskussionerna.
Prata med din SIP-samordnare och beställ
från SKR:s kontaktcenter på telefon:
08-452 70 00.
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Samordnad Individuell Plan, (SIP), är till

för dig som behöver hjälp från både hälsooch sjukvården och socialtjänsten. Det gäller
också om du mår dåligt psykiskt, använder
alkohol eller narkotika.
Lagen om SIP finns både i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. I den här
broschyren beskriver vi hur du som inte fyllt
18 år kan få en SIP, hur det går till och din
rätt att vara med och bestämma.
SIP ska handla om dina behov, styrkor och
önskemål, minst lika mycket som stöd och behandling. Du ska få det samordnade stöd och
den vård som just du har rätt till och behöver!
KONTAKT

Telefon: 08-642 28 80 (växel)
E-post: brukarkraft@verdandi.se
brukarkraft.se
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