
 

 

Punkter att ta upp vid SIP-möte på sjukhus - rött spår i ViSam 
Vid ett rött spår i utskrivningsprocessen enligt ViSam ska alltid en SIP genomföras på sjukhuset innan 

patienten skrivs ut. Det är öppenvårdens vårdsamordnare/fastvårdkontakt som kallar samtliga parter 

till SIP-mötet. 

Innan SIP-mötet 

Har personal på slutenvården gjort bedömning om att behov av avancerad och omfattande 

sjukvårds- och rehabiliteringsinsats  krävs i hemmet. De gör en riskbedömning om insatsen är lämplig 

att utföra inom kommunal hälso- och sjukvård. Se Vägledning somatisk vård -rött spår 

Vårdsamordnare och utskrivningssamordnare ger individuellt anpassad information till patient och 
anhörig om hälsotillstånd och behandling samt syftet med SIP mötet. De förbereder och tar reda på 
patientens och ev. anhörigs önskemål. Informerar patient och anhörig om tid och plats för SIP-mötet. 
 

Under SIP-mötet 

Trygga möten behöver struktur. Med hjälp av mötescirkeln får alla deltagare möjlighet att förbereda 

sig inför mötet och kan i förväg få förståelse för hur det går till. Mötescirkeln beskriver fem olika 

delar som ska tas upp under mötet och finns för nedladdning här  Mötescirklar  

1.Inledning 
Under inledning informera mötesordförande om samtycke och sekretess, syftet med mötet,  
frågeställningar och avsatt tid för mötet. 

2. Aktuell situation 

Låt alla kort beskriva sin kontakt med den som mötet gäller samt hur de uppfattar dennes situation 

just nu.  

3. Behov 

I SIP ska dokumenteras ”vad är viktigt för mig” de behov patienten har. Formulera långsiktiga och 

kortsiktiga konkreta mål dvs patientens huvudmål, delmål, vilka insatser, när ska de ges och vem som 

ansvarar för vad. Utgå från nedanstående punkter från röd checklista och de ska finnas med i 

dokumentationen i SIP: 

 Gå igenom behov av avancerad och omfattande sjukvårds- och rehabiliteringsinsats i 

hemmet och vem som är ansvarig för vad 

 Diskutera riskbedömning om insatsen är lämplig att utföra inom kommunal hälso- och 

sjukvård och planera för akut situation i hemmet.  

 Gör vid behov bedömning av egenvård. Vem ansvarar för vad? 

 Säkerställ övertagande av vård- och omsorgsansvar, uppföljning och åtgärder utifrån 

riskbedömning och upprätta handlingsplan vid akut situation i hemmet 

 Finns vårdprogram/instruktioner för genomförande av behandlingen 

 Finns behov av utbildning av personal i kommunen? 

 Finns ordinerat förbruknings/sjukvårdsmaterial beställt? 

 Finns behov av medicintekniska produkter? Vad och vem ansvarar? 

4. Sammanfattning  

Sammanfatta vad ni kommit överens om. Klargör om något kvarstår eller är oklart. Utse eventuell 

huvudansvarig och klargör vem som kallar till uppföljning. 

5. Avslut 

Boka in tid för uppföljning. Dela ut planen eller berätta när och hur de kan få ett exemplar av planen.  

Tacka alla deltagare. 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/sip-mote/motescirkel/

