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Kunskap och förståelse
gör skillnad

Kompensera och Anpassa
- utifrån individens perspektiv
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Samordnad individuell plan - SIP

Hur arbetar ni med SIP – möten idag?
Framgångsfaktorer?  

Utmaningar?
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Samordnad individuell plan - SIP

Psykiska miljön – Delaktighet
Anpassat bemötande 

Diskutera:
Hur kan vi få personen att vara delaktig?
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SIP Möte

Före
• Samordningsansvarig
• Samtal med personen, anhöriga
• Kallelse
• Tid
• Förbered mötet

Under
• Sammanhangsmarkera - varför ni träffas
• Sätt tonen respektfullt och ödmjukt
• Respektera personen, anhöriga
• Respektera varandras verksamheter
• Vem/Vilka dokumenterar
• Sammanfattning
• Bestäm uppföljande SIP

• Utvärdera insatser från tidigare SIP

Efter
• Ta behoven till den egna verksamheten
• Genomföra insatser
• Eventuell kontakt med andra verksamheter för god samverkan/Sekretess
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Samordnad individuell plan – SIP

Fysiska miljön – Tillgänglighet
Kompensera och anpassa

Diskutera:
Hur kan vi skapa en tillgänglig fysisk miljö under SIP - möten?
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Samordnad individuell plan - SIP
Fysiska miljön

• Mötet
Dagordning
Tidshjälpmedel
Whiteboard
Bildstöd
Antal personer
Tydlig struktur - vem som pratar

• Rummets utformning
Möblering

• Digitalt SIP
• Olika forum parallellt
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Samordnad individuell plan - SIP

Digitalt SIP
Säkra insatser för personen 

OCH 
Delaktighet för personen

• Funktionell utrustning
• Mobil utrustning

• Gemensamt journalsystem
• Dokumentera direkt in i systemet

• Skriva ut och delge direkt till berörda parter
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Samordnad individuell plan - SIP

Vad tar du med dig från träffen idag?
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info@npsupport.se

Telefonnummer: 076-941 83 01

Hemsida: http://www.npsupport.se

Tack!
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