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Vägledning Samordningsansvarig efter Samordnad Individuell plan 

(SIP) efter utskrivning från sjukhus 

 

Förtydligande av möjligheter att skifta samordningsansvarig efter SIP 

Fast vårdkontakt inom landstingsfinansierad öppenvård/primärvård hanterar förberedelsefasen 

för SIP i Prator och är samordningsansvarig för det första SIP-mötet.  

Samordningsansvarig kan sedan skifta efter första SIP-mötet. En viktig punkt är därför att 

bestämma hur fortsatt uppföljning och samordning ska genomföras samt att byta 

samordningsansvarig i Prator om det är aktuellt.  

Vem som är bäst lämpad att vara samordningsansvarig grundas i vilken personal som har bäst 

förutsättningar att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och 

säkerhet. D.v.s. personal som är central i den fortsatta hälso- och sjukvården eller sociala 

omsorgen.  

Samordningsansvaret? 

Samordningsansvarig innebär att: 

 kalla till ny eller uppföljning SIP - om nya behov av insatser uppstår. 

(Samordningsansvarig kan ändras utifrån nya behov) 

 avsluta pågående SIP när patienter avlider.  

Vid ny slutenvårdepisod med förändrade behov av insatser hos den enskilde ska en ny SIP 

genomföras och hanteras då av Fast vårdkontakt inom primärvården.   

Alla SIPar som är gjorda i Prator finns tidigare information kvar. 

Förslag på hantering (vägledning) 

För individer som kommer för korttidsvård 

För individer som kommer till kommunen för korttidsvård lämpar sig kommunens 

biståndshandläggare bäst som samordningsansvarig. Vid återgång till ordinärt boende, se 

nedan. 

När individen återgår till ordinärt boende efter korttidsvård 

Vid uppföljningsmöte och beslut om hemgång till ordinärt boende ansvarar 

biståndshandläggare för att uppdaterar befintlig SIP i Prator.  
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Ny samordningsansvarig ska utses enligt nedan på uppföljningsmötet på korttids samt att 

respektive profession (arbetsterapeut, fysioterapeut, distriktssköterska och enhetschef) 

dokumenterar behov av beslutade insatser i Prator/SIP.  

För individer i ordinärt boende som inte har kommunal hemsjukvård 

För individer utskrivna från sjukhuset som inte är beslutade hemsjukvårdspatienter kvarstår 

samordningsansvaret i primärvården. 

För de som återgår till ordinärt boende med hemtjänst och viss hemsjukvård 

De som har både hemtjänstinsatser och viss hemsjukvård (exempelvis hälso- och 

sjukvårdsinater som inte kräver återkommande hembesök av legitimerad personal) kan 

enhetschef i hemtjänst eller personlig assistans övertar samordningsansvar efter det första 

mötet.  

För individer som återgår till ordinärt boende med omfattande kommunal 

hemsjukvård 

Individer som har omfattande hemsjukvårdsinsatser som innefattar återkommande hembesök 

till den enskilde kan det vara arbetsterapeut, fysioterapeut eller distriktssköterska inom 

kommunen som övertar samordningsansvar efter det första mötet. Den funktion som har de 

mesta insatserna kan vara lämplig. 

För individer anslutna till ÄlSa 

För individer som är anslutna till ÄlSa – Äldre med Sammansatta Vårdbehov - är ÄlSa-teamet 

bäst lämpade att vara samordningsansvariga så länge den enskilde är ansluten till teamet. 

För individer med enbart sociala insatser  

För individer utskrivna från sjukhuset som enbart har sociala insatser (SoL, LSS) kan SIP avslutas 

efter första mötet. 

Notering: För individer med hemsjukvård där hemsjukvårdsinsats avslutas ska SIP avslutas i 

Prator enligt stycke ovan. 

Förslag ovan ska inte ses som absoluta lösningar utan ska beslutas utifrån förutsättningarna i varje 

enskilt ärende. 

Den enskilde ska vara så delaktig det går i processen och hens önskemål om vem som ska 

vara samordningsansvarig ska tillgodoses så långt det är möjligt.  

 

Referenser/Relaterad information 

Region Västernorrland: https://www.rvn.se/sv/For-vardgivare/trygg-saker-och-samordnad-

vard--och-omsorgsprocess/  

HoS Personalwebb: https://sundsvall.se/informationsoverforing-och-samverkan-med-andra-

vardgivare/  
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