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Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden yttrade sig i februari 2019 (§ 32) över revisionsrapporten
Granskningsrapport SIP – samordnad individuell plan. Detta svar avser den andra redovisningen till
revisorskollegiet där vilka åtgärder som nämnden vidtagit sedan ärendet behandlades i februari
samt vilken effekt dessa har haft anges. Av de olika åtgärder som antingen har planerats,
beslutats eller genomförts under året har workshopparna som genomförts under våren också
utvärderats.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
granskningen av arbetet med SIP – samordnad individuell plan.

Beslutsunderlag







Missiv
Granskningsrapport - SIP - samordnad individuellplan
Yttrande 1
G-Tjänsteskrivelse HVON 2019-10-31 Revisionsuppföljning av arbetet med SIP samordnad
individuell plan
Förvaltningens förslag till yttrande

Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-02-12
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-02-20
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-10-21
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-10-31
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Ärendet

SIGNERAD

2019-10-10

Malmö stadsrevision har granskat arbetet med Samordnad individuell plan - SIP inom hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden. Revisorskollegiet beslutade i december 2018 att översända
rapporten till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden för yttrande i två delar. Det första yttrandet
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skulle ge svar på vilka åtgärder hälsa-, vård- och omsorgsnämnden avsåg att vidta med anledning
av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten samt när åtgärderna
senast skulle vara genomförda. Det andra yttrandet ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och
redogöra för vilken effekt dessa haft i verksamheten. Det är detta andra yttrande som nu ska
beslutas av hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Av de olika åtgärder som antingen har planerats,
beslutats eller genomförts under året har genomförda workshoppar också utvärderats.
Förvaltningens förslag till yttrande följer nedanstående disposition som baseras på rapportens
rekommendationer till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden:







Säkerställa att lagstiftning, processer och rutiner efterlevs genom att se till att SIP
upprättas utan dröjsmål då behov finns, arbeta för en jämn kvalitet i de SIP:ar som
upprättas samt se till att uppföljning av SIP:ar görs.
Göra dokument i form av processer och rutiner mer tillgängliga och enkla att hitta
för medarbetarna.
Säkerställa att det finns en fungerande samverkan i alla delar inom Malmö stad och med
externa vårdaktörer. I detta ingår att tydliggöra ansvarsfördelningen, skapa samsyn
gällande när en SIP ska upprättas samt se till att överlämning av SIP mellan personal
inom förvaltningen fungerar.
Säkerställa att uppföljning av arbetet med SIP omfattar samtliga arbetsprocesser, det vill
säga även det arbete som sker utanför mobilt vårdteam och samverkan vid utskrivning,
SVU.
Utveckla arbetet med uppföljning av SIP. I detta ingår exempelvis att följa kvaliteten i de
SIP:ar som upprättas och säkerställa att medarbetarna rapporterar avvikelser som rör SIP
lika för att kunna använda underlaget i det systematiska kvalitetsarbetet.
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