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Bilaga: Syfte/Projektmål för projektet  
SIP-utvecklare Västra Mälardalen 

 
Projektets målgrupp 
Komplexa ärenden inom målgruppen 16–29 år där det finns behov av samordnad 
individuell planering (SIP) för insatser från både Kommun och Region. Detta är 
vid allvarlig psykisk ohälsa, missbruk och en svår social situation. 
 
Övergripande syfte med projektet 
Projektet ska, för projektets målgrupp, förbättra arbetet med SIP i Västra 
Mälardalen. SIP-utvecklaren ska vägleda, operativt stödja och coacha 
medarbetare inom projektets verksamheter.   
 
SIP-processen är vid avslut av projektet implementerad i projektets kommunala 
verksamheter, hos Barn- och ungdomspsykiatrin och Vuxenpsykiatriska 
mottagningen med en struktur som fortlever och utvecklas över tid. Efter 
projekttidens slut ska huvudmännens verksamheter kunna genomföra SIP-arbetet 
på egen hand även i de mer komplexa fallen. 
 
Syfte/Projektmål 
Syfte SIP ska ske när den enskilde, definierad enligt projektets målgrupp,  

är i behov av samordning gällande insatser från både Kommun och  
Region.  

Mål Antalet SIP ska öka inom alla inblandade verksamheter.  
Uppföljning av antal genomförda SIP:ar ska ske via kontroll/data från 
rapporteringsverktyget DUVA alternativt på annat sätt. 
 
 
Syfte  Den enskildes delaktighet ska främjas i hela SIP-processen. Den                  
                        enskilde ska uppleva processen kring SIP som effektiv  
                        och verkningsfull. 
Mål  80% ska uppleva delaktighet och uppleva processen som effektiv  

           och verkningsfull. 
Uppföljning av den enskildes upplevelse sker genom samtal mellan den enskilde, 
huvudansvarig och SIP-utvecklare samt genom SKR:s verktyg SIPkollen. 
 
 
Syfte  Dokumentationen av SIP ska genomföras med hög kvalité 

avseende innehåll, den enskildes delaktighet och  
uppföljning.  

Mål Dokumentationen i IT-systemet Cosmic Link ska ske inom två 
arbetsdagar efter mötet utifrån gällande länsövergripande 
samverkansdokument för SIP.  
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                        Eventuella avvikelserapporter ska hanteras skyndsamt och i 
enlighet med gällande länsövergripande samverkansdokument för 
SIP och lokala rutiner. 

Uppföljning avseende dokumentation och kvalité sker via kontroll i IT-systemet 
Cosmic Link och SKR:s verktyg Rutinkollen. 

Uppföljning för avvikelser sker vid behov genom dialog med projektets styrgrupp. 
 
 

Syfte              Projektets verksamheter ska uppleva att SIP är effektivt och till  
                       nytta för såväl den enskilde som för verksamheterna. 
Mål                80% av verksamheterna ska uppge att SIP varit effektivt och  
                       till nytta.  
Uppföljning sker löpande genom dialog med projektets styrgrupp och 
verksamheternas medarbetare. 
 
Uppföljning av projektmål 
Uppföljning sker kontinuerligt, under hela projekttiden, tillsammans med 
projektets styrgrupp. 


