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1a. Starta en SIP planering i öppenvården 
Distriktssköterskan i närsjukvården startar planeringen 
 

 

 Sök patient, skriv in personnummer 

 Patientinformation kommer upp  

1b. Skapa underlag till SIP  

 

 Dokumentera start datum för underlaget till SIP 

 Plan initieras av 

 Legal företrädare. Samtycke till SIP, Samtycke till informationsöverföring 

 Registrera Samordningsansvarig person  

 Spara 



1c. SIP-underlag/Kartläggning 

 

Här anges orsaken till inskrivning i hemsjukvården, kortfattad sjukdomshistoria och aktuella 
omvårdnads- och vårdbehov. Är det ett omfattande vårdbehov används flera rubriker, annars 
skrivs all information under en rubrik. 

 Vid kartläggningen samtalar man med patienten och inhämtar vad hon/han har för 
behov/problem 

 Klicka på ”Lägg till rubrik” för att dokumentera kartläggningen 

 Rutorna med sökordet kommer fram och dokumentera i respektive ruta: 

Exempel: 
Kroppsfunktion: kroppsfunktion: accelererande viktminskning och tilltagande minnessvikt.  
Funktionshindrande: sväljningssvårigheter efter stroke samt glömmer ta sina läkemedel. 
Omgivningsfaktorer: underlättande: stöttning nattetid med TPN i hemmet samt 
läkemedelsöverlämning.  Hindrande: ensamboende. 
Aktiviter/Delaktighet: Aktiviter/Delaktighet: Sonen hämtar ut läkemedlen från Apoteket. 

1d. Skicka kallelse till SIP 

 
 

 För att kalla till SIP klicka på Skapa kallelse 

 Fyll i vilken mötesform, plats (där patienten är), datum, och tid (kan ske via Skype eller 
telefon, alternativt i patientens hem eller på vårdcentralen/mottagningen). 

 Lägg till telefonnummer och tid som kommundistriktsköterskan kan nå dig på under 
agenda/komentar, för planering/avstämning av mötet. Ange även på vilket vis du 
kommer närvara (t.ex. telefon eller fysiskt närvaro). 

 Lägg till mottagare 

 Skicka 
 

2. Kommunen kvitterar kallelsen till SIP 
 Kontakta vårdcentralen för ändring av dag och tid vid behov. Se telefonnummer under  
agenda/kommentar. 



 

3. Starta SIP möte 

Både kommunen och närsjukvården kan starta SIP mötet via kalendern  

 

 Klicka i kalendern på patientens inbokade möte 

 Ny ruta kommer upp   

 

 
 

 Klicka på ”Genomför möte” 

3b. Genomför mötet 

 
 

 

 Närsjukvården markera deltagarna och lägg till deltagare om det behövs 

 Spara 



4. Starta dokumentationen i SIP 
 

Följande ska skrivas, på eller efter mötet 

 Närsjukvården är den som dokumenterar huvudmål och delmål på SIP-mötet, om ingen 
annan överenskommelse görs. Det är bara den som är samordningsansvarig (går att 
ändra under SIP-underlag) som kan dokumentera huvudmålet.  

 Insatsen dokumenteras av ansvarig utförare dvs kommunen. 

 
Dokumentera Huvudmål 

 Klicka på Skapa SIP 

 

 
 Bild med huvudmålet kommer fram. 

 

 Beskriv huvudmålet övergripande t.ex inskrivning i hemsjukvården för att kunna bo kvar 
hemma. 

 



                    Dokumentera Delmål 
 
                          Klicka på lägg till nytt delmål 
 

 

 Välj delmålsrubrik 

 Beskriv behov/problem övergripande t.ex läkemedelsövertag eller omläggning 
(ordinationen skrivs i journalen) 

 Bocka i rutan om du vill lägga till insatser på rubriken 

 Spara 

 

                Dokumentera Insatser 

 

 Beskriv insatserna övergripande 

 Ange ansvarig på aktuell insats, namn – telefonnummer 

 Om det är annan utförare markera JA och utföraren ska namnges 

 Glöm ej att Dela ut så att övriga parter kan läsa delmål/insatser 

Är det fler delmål upprepa dokumentationen som ovan.  



5. Lägg datum för uppföljning 
Datum för uppföljning beslutas gemenesamt under SIP-mötet. Till detta datum ska respektive part ha 
hunnit genomföra sina insatser så att de går att följa upp.   
 

 
 

 Klicka på uppföljning 

  Planera redan nu för hur uppföljningen ska ske, t.ex. via telefon. 

 Uppföljningsdatumet man registrerar kommer i kalendern, även påminnelsedatumet 
kommer i kalendern 

 

6. Utskrift av SIP  

 
 

 Klicka på Översikt, skriva ut funktionen finns i högra översta hörnet 

 SIP planeringen skrivs ut och ges till patienten  

 Extern aktörer som inte har Lifecare behöver också planen utskriven  
 
 



7. Uppföljning och utvärdering av SIP 
 

Gemensam uppföljning sker mellan samordningsansvarig/vårdcentral, patient och HSL- personal i 

kommunen på planerat uppföljningsdatum. Är insatserna utförda eller genomförs enligt plan kan 

samordningsansvarig avsluta SIP:en enligt överenskommelse med berörda parter i samband med 

avstämningen. Alternativt identifieras behov av nya insatser och nytt datum för uppföljning skrivs in i 

SIP.  

 

Ansvarig för utförd insats noterar uppföljningskommentarer till insatserna 

 

 

 

 Markera insatsen i patientflödet (klicka på ansvarig deltagare under delmål) och klicka 
på knappen ”Lägg till uppföljningskommentar”  

 Skriv en uppföljningskommentar som kan, om inget annat behov finns, vara mycket kort 
- exempelvis ”insats utförd/klar” 

 Därefter gör man en bedömning om insatsen ska sparas eller avslutas 
Spara insatserna= kvarstår i planen (insatserna finns kvar till nästa uppföljning) Avsluta 
insatserna = avsluta insatserna helt (insatserna Stängs i SIP:en). 

 

- Uppföljningen kan leda till att ytterligare insatser identifieras. Finns behov av nytt 
uppföljningsmöte planeras detta in i samråd mellan kommunen och närsjukvården. 

- Om planerade hälso- och sjukvårdsinsatser är genomförda eller genomförs enligt plan kan 
SIP:en avslutas efter att den är utvärderad. 

 

 

 

 

 



 

Utvärdering av SIP  
Huvudmål och Delmål utvärderas. Klicka på utvärdering. 

 

 Vid utvärdering värderas alla rubriker enligt bedömningsskala. 

 Samordnaren är den som kan utvärdera Huvudmålet. 

 Är insatserna utförda eller genomförs enligt plan kan samordningsansvarig avsluta SIP:en enligt 
överenskommelse med berörda parter. 

 

8. Avsluta en pågående SIP process 

Klicka på Avsluta Planering, du får då upp en kommentarsruta, se nedan 

 
 Skriv komentar, t.ex. inskriven i hemsjukvården 

 Spara 

 

Mer utförlig information för inskrivning i hemsjukvården finner du i Lifecare SIP i 
hemmet, manual för närsjukvård och psykiatrisk öppenvård/kommunen. 
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