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1. Dagordning fastställdes med tilläggen:
- Möte med Sörmland
- Mötestider
2. Länsgemensamma riktlinjer och rutiner SIP
Arbetsgruppen gick igenom inkomna synpunkter. Riktlinjer och rutiner godkändes med de
revideringar som beslutades. Arbetsgruppen justerar riktlinjer och rutiner enligt beslutet,
skickar till Monica J. som ansvarar för att sidhuvud blir enligt dokumentstyrning; Vård i
samverkan.

3. Planeringsdokument och informationsbroschyr
Senaste versionen av planeringsdokumentet är utskickat. Respektive huvudman lägger in
dokumentet i sitt system. Informationsbroschyren ska färdigställas av informatör på
Regionförbundet. Ska bli klar i början av maj.
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När de gemensamma dokumenten läggs in i respektive huvudmans IT-system kan layouten
komma att ändras. Det är OK.
4. Uppföljning/utvärdering
Arbetsgruppen för uppföljning/utvärdering rapporterade om hur de resonerar och önskar
feed-back.
1. TKL förväntar sig någon sorts rapport om processen runt SIP har kommit igång. Vi
önskar lämna en uppskattning av hur många SIP som genomförts det senaste året.
Kommunens representanter i arbetsgruppen åtog sig att ta reda på hur många SIP som
genomförts under tiden april 2011 – april 2011. Uppgiften lämnas till Monica J senast …
2. En idé om att genomföra ”typ” kollegial granskning presenterades med en undran om
representanter i arbetsgruppen kan tänka sig att göra en uppföljning i verksamhet hos
kollega. Uppföljningen skulle genomföras utifrån de frågeställningar som används av
Socialstyrelsen. Arbetsgruppen bedömde inte det vara möjligt men skulle gärna bjuda in
Socialstyrelsen för att ta del av deras tankar och frågor när de granskar verksamhet
utifrån samverkansperspektivet.
3. En dialog har förts med forskare om att lära av de goda exemplen; att göra ett projekt
som bl a innebär intervjuer i de verksamheter som har kommit igång med SIP. Dnna idé
fick positiv feed-back.
5. Inkomna synpunkter. (se rutin vid minnesanteckningar 2012-02-14)
Barnprocessen
Det som kallas Samordnad individuell plan i arbetet med barn och unga i Uppsala följer inte
riktlinjerna enligt Sip. Detta har vi haft en dialog om. Vi avvaktar utvecklingen. Se tidigare
minnesanteckningar.
6. Prator – ett redskap för att kalla till Sip
Barbro Nordström (chefsläkare i Primärvården) har en idé om att använda Prator för att kalla
till Sip-möte. Frågan har diskuterats i olika sammanhang men inte bedömts vara aktuell just
nu.
7. Brukarperspektiv – sommardesignkontor
Monica J har fått förfrågan om att anlita sommardesignkontor; studenter som får i uppdrag
att ta fram förslag på hur samhällstjänster kan utformas. Uppdraget skulle vara att låta
studenterna ta reda på hur samordningen bör utformas för att brukaren ska uppleva att
insatserna hålls samman. Förfrågan har mailats ut till arbetsgruppen. Vi har sagt ja till
förfrågan. Det innebär att representanterna i arbetsgruppen hjälper till att ta fram
intervjuunderlag. D v s brukare och personal som kan intervjuas. Börja fundera!!! Mer
information kommer.
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8. Samordning Sip / Integrerad psykiatri / Vård- och stödsamverkan
Processen enligt Integrerad psykiatri stämmer väl överens med processen runt Sip. Gun
mailar ut materialet om Integrerad psykiatri. TKL informeras om att processerna samordnas.
9. Ping-pong
En gemensam utbildning genom landstingets webbutbildning Ping-pong är inte möjlig i
dagsläget. Landstinget kan göra en utbildning för internt bruk.
10. Möte med Sörmland
Arbetsgruppen har sneglat på Sörmlands material om Samordna individuell planering.
Sörmland är intresserade av att träffa Uppsala, dels för att diskutera Sip, dels för att
diskutera närvårdskoordinatorernas uppdrag. Monica J kontakter dem för ett möte till
hösten.
11. Mötestider
14 juni 13.15 – 15.00, Landstingets konferenscentrum
10 september 9.15 – 12.00, Regionförbundet
13 november 13.15 – 16.00, Munin
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