Temagrupp Psykiatri
Personer med psykiska funktionsnedsättningar och personer med missbruk ska uppleva att vård och stödinsatser är tillgängliga, trygga,
säkra och samordnade av kommun, primärvård, sjukhus, habilitering och tandvård.
Strategi
Samverkan i Göteborgsområdet ska stärka och systematiskt förbättra berörda verksamheter och de vård- och stödinsatser som ges.
Personerna ska


erbjudas hälsofrämjande, förebyggande och tidiga insatser



mötas utifrån ett personcentrerat arbetssätt

Verksamheterna ska strategiskt arbeta med


gemensamma kompetensutvecklingsinsatser.



förbättring och utveckling av samverkansprocesser och rutiner

Målgrupp
Personer med psykiska funktionsnedsättningar och personer med missbruk, med eller utan samsjuklighet.
Brukarmedverkan
I temagruppen ingår representant från NSPHIG.
På nästa sida finns Temagrupp Psykiatris mål- och aktivitetsplan.
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Prioriterade målområden
Utveckla samordnad vård, tandvård, stöd och omsorg för individen med fokus på:
·

in- och utskrivningsprocessen

·

tidiga åtgärder för att förhindra undvikbara insatser, slutenvård och hög vårdkonsumtion

·

fysisk hälsa vid psykisk ohälsa/sjukdom

Delmål
De personer som har behov av
samordnade insatser har en
samordnad individuell plan.

Personer med psykisk
sjukdom/ohälsa ska ha god fysisk
hälsa.

Aktivitet
Framtagande av handlingsplan för
utbildning och samverkansdialog.

Ansvar för aktiviteten
Temagrupp genom arbetsgrupp

Uppföljning och
mätetal

NOSAM

Antal SIP

Mäta antalet SIP
och följa att
antalet ökar.

Följa av SAMSA framtagen
handlingsplan.
Framtagande av handlingsplan för
utbildning och samverkansdialog.

Temagrupp genom arbetsgrupp

Antal personer med
långvarig psykisk
ohälsa som har
genomgått årlig
hälsokontroll.

Överenskommelsen om samverkan
kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer
med missbruk ska följas.

Framtagande av delregionala
tillämpningsanvisningar

Temagrupp genom arbetsgrupp
och samsynsgruppen

Finns delregionala
tillämpningsanvisningar.

Personer med psykisk
funktionsnedsättning ska få en trygg
och säker kontakt med vård och

Berosam genom uppdrag från
temagruppen.

Temagruppen genom Berosam

Avvikelserapport från
Berosams arbete.

Personer med psykisk sjukdom
söker den vård de behöver för sina
fysiska besvär och sjukdomar.
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Uppföljning

X

Alla medarbetare
ska se SIP filmen.
Säkerställa att
personer med
långvarig psykisk
sjukdom erbjuds
stöd för att
genomföra årlig
hälsokontroll
enligt RMR.

Bevaka att
beslutad
avvikelserutin följs
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X X

Delmål

Aktivitet

Ansvar för aktiviteten

Uppföljning och
mätetal

omsorg.

Personer med psykisk
funktionsnedsättning erbjuds stöd i
och över tid av alla aktörer i
samhället som de har behov av, och
tappar inte kontakt med vård och
omsorg.

Kapitel:

Uppföljning

X

samt ta del av
Berosams
rapporter.
Utbildning i första hjälpen till
psykisk hälsa.
Utveckling av integrerade
verksamheter och arbetssätt
genom:
1.

Personer med missbruk och psykisk
ohälsa får vård parallellt och
samordnat.

NOSAM

Utbildningar i vård- och
stödsamordning, inblick
och 7,5 hp

2.

Mellanvårdsboenden,
uppstart och uppföljning

3.

Utveckla
samverkansformer kring
stöd och behandling för
spelberoende.

Processutvecklare

Temagrupp med stöd av
processutvecklare och
processledare.

Antal utbildade första
hjälpare.

Antal personer som har
en resursgrupp.
Antal personer som har
en formulerad kris- och
handlingsplan.

Mäta antalet
pågående
resursgrupper och
antal personer
som har en
formulerad krisoch
handlingsplan.

Framtagande av
lokala rutiner för
vård- och
stödsamordning.
Bevara
upparbetade
strukturer.
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