
  

                                        
 

                                                                                                                  
 

      

Samordnad individuell plan (SIP) för barn eller unga   
  

Om ditt barn har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, kan barnet och ni 
som vårdnadshavare få stöd genom en samordnad plan. Planen formas utifrån era behov och tas fram 
tillsammans med barn, vårdnadshavare och de personer som ni önskar ska närvara. Den individuella 
planen ska handla om barnets behov, styrkor och önskemål, minst lika mycket som stöd och behandling.  
 
Syftet med planen är att barnet och ni som vårdnadshavare ska få det samordnade stöd och den vård som 
ni har rätt till och behöver. I planen ska framgå: vilka insatser som ska göras, vem som ska ansvara för 
insatserna, vem som har det övergripande ansvaret samt hur planen ska följas upp.  
 
Initiativet kan komma från flera håll  
Initiativet till att ta fram en individuell plan kan tas av barnet själv (om det godkänns av vårdnadshavare), 
vårdnadshavare, närstående (om ni godkänner det) eller personal inom kommunen (socialtjänst eller/och 
skola) eller regionen. Om ni själv önskar att en plan tas fram ber ni någon person inom regionen eller 
kommunen som ni har kontakt med att kalla till en gemensam planering. 
 
Så här kan ni förbereda er  
Fundera över vilka områden som barnet främst behöver hjälp med samt vilka önskemål ni har kring stöd. 
Skriv gärna ned det som ni tycker är viktigt att ta upp. Tillsammans med personal från kommunen eller 
regionen går ni igenom vad som är barnets behov och vad som ska tas upp i planen. När ni är överens om 
vilka frågor som ska tas upp får du som vårdnadshavare skriva under ett samtycke till att de personer som 
är med i planeringen får utbyta information om det som ska diskuteras. 
  
Det här händer efter planeringen  
Efter planeringen får ni:  

• kontaktuppgifter till den som utses som samordnare för din individuella plan  
• en kopia av den individuella planen  
• en beskrivning av hur och när den individuella planen ska följas upp.  

 
Vad säger lagen om individuell plan?  
Kommunen och regionen/landstinget har ansvar för att det görs en samordnad individuell plan när du 
behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Planen ska göras tillsammans med dig och 
de personer som du önskar ska närvara. Skrivningen om individuell plan hittar du i nya Hälso- och 
sjukvårdslagen, 16 kapitlet 4§ och Socialtjänstlagen 2 kapitlet 7§. I Gävleborgs län har även skolan 
möjlighet till att kalla till en SIP enligt en överenskommelse som är sluten mellan kommunerna och Region 
Gävleborg. 
 
 
Mer information hittar du på 1177.se/gavleborg 

 
 

 

 

 

  

      

http://www.1177.se/gavleborg


  
 

Här kan du som vårdnadshavare/legal företrädare skriva ned det som ni tycker är viktigt 

 

Vad är viktigt för ditt barn och ni som familj? Vad är barnets behov och önskemål som ni behöver hjälp 
med? Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra?  

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Annat ni tycker är viktigt? 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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