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Åtaganden för SIP i SAMSA  

Sjuksköterska på distrikt och inom socialpsykiatri 
• Bevaka aktuella SIP-ärenden i inkorgen. 
• Vid kallelse till SIP ifrån fast vårdkontakt eller annan yrkesprofession ska 

sjuksköterska på distrikt eller inom socialpsykiatrin närvara vid SIP-möte.  
• Om det vid första SIP-mötet bestäms att ssk inom HSV blir ansvarig för upp-

följning, vänligen kalla till uppföljning av SIP i Samsa.  
• Om ssk är ansvarig för uppföljning ska dokumentation av SIP ske i samsa.  

Ge den enskilde SIP dokument för underskrift.  
• Om det blir aktuellt att avsluta SIP görs detta i samråd med fast vårdkontakt. 

Fast vårdkontakt ansvarar för att avsluta SIP i samsa.  

Sjuksköterska på SÄBO och LSS boende 
• Bevaka aktuella SIP-ärenden i inkorgen. 
• Vid kallelse till SIP ifrån fast vårdkontakt eller annan yrkesprofession ska 

sjuksköterska på SÄBO eller LSS-boende närvara vid SIP-möte.  
• Om det vid första SIP-mötet bestäms att ssk på boendet blir ansvarig för 

uppföljning, vänligen kalla till uppföljning av SIP i Samsa.  
• Om ssk är ansvarig för uppföljning ska dokumentation av SIP ske i samsa.  

Ge den enskilde SIP dokument för underskrift.  
• Om det blir aktuellt att avsluta SIP görs detta i samråd med fast vårdkontakt. 

Fast vårdkontakt ansvarar för att avsluta SIP i samsa.  

Sjuksköterska kväll och natt 
• Bevaka aktuella SIP-ärenden i inkorgen. 
• Vid kallelse till SIP ifrån fast vårdkontakt eller annan yrkesprofession ska 

sjuksköterska på distrikt eller inom socialpsykiatrin närvara vid SIP-möte.  
• Om det vid första SIP-mötet bestäms att ssk inom HSV blir ansvarig för upp-

följning, vänligen kalla till uppföljning av SIP i Samsa.  
• Om ssk är ansvarig för uppföljning ska dokumentation av SIP ske i samsa.  

Ge den enskilde SIP dokument för underskrift.  
• Om det blir aktuellt att avsluta SIP görs detta i samråd med fast vårdkontakt. 

Fast vårdkontakt ansvarar för att avsluta SIP i samsa.  

Sjuksköterska korttid 
• Bevaka aktuella SIP-ärenden i inkorgen. 
• Vid kallelse till SIP ifrån fast vårdkontakt eller annan yrkesprofession ska 

sjuksköterska på korttidsboendet närvara vid SIP-möte.  
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• Om det vid första SIP-mötet bestäms att ssk på korttidsboendet blir ansvarig 
för uppföljning, vänligen kalla till uppföljning av SIP i Samsa.  

• Om ssk är ansvarig för uppföljning ska dokumentation av SIP ske i samsa.  
Ge den enskilde SIP dokument för underskrift.  

• Om det blir aktuellt att avsluta SIP görs detta i samråd med fast vårdkontakt. 
Fast vårdkontakt ansvarar för att avsluta SIP i samsa.  

 

Biståndsenheten och vuxenenheten 

• Bevaka aktuella SIP-ärenden i inkorgen. 
• Vid kallelse till SIP ifrån fast vårdkontakt eller annan yrkesprofession ska 

biståndsbedömare närvara vid SIP-möte.  
• Om det vid första SIP-mötet bestäms att biståndsbedömaren blir ansvarig 

för uppföljning, vänligen kalla till uppföljning av SIP i Samsa.  
• Om biståndsbedömaren är ansvarig för uppföljning ska dokumentation av 

SIP ske i samsa.  Ge den enskilde SIP dokument för underskrift.  
• Om det blir aktuellt att avsluta SIP görs detta i samråd med fast vårdkontakt. 

Fast vårdkontakt ansvarar för att avsluta SIP i samsa.  

Kommunrehab 

• Bevaka aktuella SIP-ärenden i inkorgen. 
• Vid kallelse till SIP ifrån fast vårdkontakt eller annan yrkesprofession ska 

fysioterapeut/arbetsterapeut närvara vid SIP-möte.  
• Om det vid första SIP-mötet bestäms att fysioterapeut/arbetsterapeut blir 

ansvarig för uppföljning, vänligen kalla till uppföljning av SIP i Samsa.  
• Om fysioterapeut/arbetsterapeut är ansvarig för uppföljning ska doku-

mentation av SIP ske i samsa.  Ge den enskilde SIP dokument för underskrift.  
• Om det blir aktuellt att avsluta SIP görs detta i samråd med fast vårdkontakt. 

Fast vårdkontakt ansvarar för att avsluta SIP i samsa.  

Enhetschef SoL/LSS/SÄBO 
• Bevaka aktuella SIP-ärenden i inkorgen. 
• Vid kallelse till SIP ifrån fast vårdkontakt eller annan yrkesprofession ska 

enhetschef närvara vid SIP-möte.  
• Om det vid första SIP-mötet bestäms att enhetschef blir ansvarig för upp-

följning, vänligen kalla till uppföljning av SIP i Samsa.  
• Om enhetschef är ansvarig för uppföljning ska dokumentation av SIP ske i 

samsa.  Ge den enskilde SIP dokument för underskrift.  
• Om det blir aktuellt att avsluta SIP görs detta i samråd med fast vårdkontakt. 

Fast vårdkontakt ansvarar för att avsluta SIP i samsa.  
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Kontaktpunkten 
• Vid kallelse till SIP ska professioner i kontaktpunkten närvara vid SIP på 

sjukhus.  
• Kontaktpunkt ansvarar för att sända vidare kallelser till SIP till berörda par-

ter inom kommunen.  
 
 
SEKTOR VÅRD OCH OMSORG 
Superkontaktombud i samverkan med systemförvaltare och MAS 


