
Rutinkollen SIP-
ett verktyg för egenkontroll





Hur vet du att det som bör göras 
verkligen blir gjort?
Ø Verktyg för egenkontroll

Ø Kvalitetsuppföljning – samordning, delaktighet, mål, kontaktvägar, 
uppföljning mm

Ø rutinkollen.se

http://www.rutinkollen.se/


Registrera dej



Kvalitetsdimensioner i SIP

-Delaktighet

- Samordning
- Syfte och mål

- Planens innehåll

-Närstående/privat nätverk
-Uppföljning



Delaktighet
• Samtycke
• Personen deltar vid mötet
• Personens får komma till tals – Vad är viktigt för dig?
• Det framgår tydligt av planen vad personen själv tycker och hur hen 

beskriver sina behov 



Samordning

• Kallade verksamheter medverkar
• Insatserna finns beskrivna i planen 
• Vem som gör vad och när framgår av planen



Syfte och mål

• Mål finns dokumenterade. 
• Mål är formulerade utifrån personens behov och 

önskemål - Vad är viktigt för mig? 
• Syftet med samordningen finns dokumenterat.



Planens innehåll

• Det finns en dokumenterad plan. 
• Planen innehåller en namngiven ansvarig. 
• Planen innehåller information om vem som gör vad och 

när, kontaktvägar och planering för eventuella 
förändringar under planperioden. 

• Innehållet är beskrivet ur personens perspektiv och är 
begriplig för den det berör.



Närstående/Privat nätverk

• Närståendes medverkan finns dokumenterat. 
• Närståendes eventuella insatser är dokumenterade.
• Närståendes åsikter och eventuella egna behov är 

dokumenterade.



Uppföljning
• Planering för uppföljning är dokumenterad. 
• Uppföljning är genomförd och vid behov reviderad.
• Den dokumenterade uppföljningen beskriver hur insatserna 

genomförts, vilka resultat som uppnåtts och vilken nytta 
personen  haft av insatserna.



Vad är det vi följer?



Blir det bättre?



Genomförd granskning region 
Jönköpings län
- Efterfrågat 200 avidentifierade SIP:ar 
- 177 kom i pappersform varav ca 20 inte uppfyllde kriterierna för SIP

- Tre personer hjälptes åt

- 10 granskades innan sommaren

-Resterande förra veckan
- Validering av de 10 första



Resultat Region Jönköping



Fortsatt arbete Region Jönköping
Ø Återkoppling och utbildning till samtliga vårdsamordnare
Ø Utbildning av ”utbildare”
Ø Granska ”vår” mall
Ø Ta fram förslag på ”formuleringar”




