
Att främja delat beslutsfattande i samordnad individuell planering (SIP)  
 

Brukarmedverkan och delat beslutsfattande är centrala komponenter i ett 

återhämtningsfrämjande arbetssätt. Syftet med detta projekt är att stödja 

implementeringen av brukardelaktighet och delat beslutsfattande i SIP-processer inom 

psykiatrisk vård och socialtjänstens praktiker. Målet är att underlätta för brukare och 

personal att vara delaktiga i utformandet av SIP genom att använda en SIP-blankett som har 

samproducerats av brukare och personal. Denna SIP-blankett vilar på vetenskaplig 

forskning1 och erbjuds nu tillsammans med en halvdagsutbildning och stöd för 

implementering till intresserade kommuner och tillhörande psykiatri.   

 

Vad innebär det att vara med? 

• Personalutbildning: En utbildning kommer att erbjudas samtlig personal som inom sitt 

arbete upprättar SIP för vuxna personer med psykisk ohälsa och eller missbruk. 

Utbildningen pågår under en halvdag och ger kunskap om arbetssättet delat 

beslutsfattande, samt ger en fördjupad kunskap om SIP med möjlighet att praktiskt 

pröva arbetssättet.  

 

• Tillgång till en forskningsbaserad SIP-blankett: Blanketten följer de sex steg som en SIP 

innebär och som även är kärnkomponenterna i delat beslutsfattande.  

 

• Att utse en lokal stödperson: De lokala representanterna blir stödpersoner (facilatorer) i 

implementeringen av delat beslutsfattande och SIP till sina kollegor i verksamheterna. 

 

• Medverka i uppföljning: Personal förväntas att dela ut en enkät till brukare i samband 

med SIP-möten samt själva besvara en enkät Efter utbildningen kommer enskilda 

intervjuer med brukare, fokusgruppsintervjuer med personal och observationer av SIP-

möten att äga rum.  

 

För intresseanmälan eller frågor kontakta gärna ansvarig för projektet: 

Ulla-Karin Schön, Professor i socialt arbete 

Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet 

e-post: ullakarin.schon@socarb.su.se, tfn: 0722092480 
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