Motion
Digitalisering av SIP
I samråd med en patient i behov av hälso- och sjukvård från både region och kommun
kan en så kallad SIP, samordnad individuell plan, upprättas mellan Region Skåne och
patientens hemkommun. SIP beskriver fördelningen i insatser mellan kommun och
region och syftar till att ge den enskilde en mer sammanhängande och värdig vård.
För att alla fördelar med att använda SIP ska komma patienten till del är en
implementering av arbetssättet fullt ut i Skåne med digitalisering en nödvändighet.
Digital information om patientens SIP måste gå att smidigt ta del av både från den
regionala och kommunala sjukvården.
Användandet av SIP är en av grundbultarna i det nya hälso- och sjukvårdsavtalet mellan
Region Skåne och Skånes kommuner. Inskrivning i de multiprofessionella mobila
teamen för de mest sjuka skåningarna förutsätter upprättandet av en SIP. Med SIP kan
planeringen av vården runt patienten förbättras. SIP är ett viktigt verktyg när det gäller
att helt enkelt tillgodose att patienten får träffa färre olika personer när den möter
vården. SIP tydliggör vem och vilka som har ansvar för vilken del av patientens vård och
ska innebära en trygghet för den enskilde och anhöriga.
Med SIP kan fler av de mest sjuka ges en värdig vård och det är viktigt för alla
inblandade att den fungerar på ett smidigt sätt. Ska den göra det måste de digitala
möjligheterna utnyttjas på ett bättre sätt. Den medicinska planeringen och tillgång till och
uppdatering av information rörande patientens vård förutsätter att SIP finns att tillgå på
ett smidigt sätt digitalt.
En digitaliserad SIP ger också patienten ökad delaktighet i vården och stärker
patientens egenmakt.
Med anledning av detta yrkar vi:
-

Att en digital lösning för SIP implementeras i hela Region Skåne i samverkan
med Skånes kommuner.
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