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Handlingsplan 2020 Temagrupp psykiatri 

Utveckla samordnad vård, tandvård, stöd och omsorg för individen genom att fokusera på:  

- In- och utskrivningsprocessen   

- Tidiga samordnade insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa 

- fysisk hälsa vid psykisk ohälsa/sjukdom 

 

 

In- och utskrivningsprocessen   

Delmål Aktivitet/Ansvar Uppföljning Kommunikationsplan 

Ingen skrivs ut från 
slutenvården utan att 
planering finns.  
 

Införande av förändrade 
arbetssätt enligt lagen om 
samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och 
sjukvård. (2017:612) 
 
Arbete enligt framtagen 
handlingsplan. 
Samsynsgruppen har riktat 
uppdrag att arbeta enligt 
handlingsplanen.  
 
Fortsatt arbete med SKLs 
skrift om samverkan i 
komplexa situationer vid 
utskrivning från 
heldygnsvård i flera forum. 
 
Berosam hanterar avvikelser 
i samverkan 

Följa regionala indikatorer 
delregionalt (presenteras 
månadsvis på webben). 
 
 
 
Uppföljning enligt 
handlingsplanens 
identifierade 
utvecklingsområden och 
planering samt genomförande 
av dess aktiviteter. 
Samsynsgruppen 
återrapporterar till 
temagruppen under 
höstterminen. 
 
 
Följa antalet rapporterade 
avvikelser i Berosam, särskilt 
relaterade till utskrivning från 
slutenvård.  

En kommunikationsplan 
återstår att tas fram. 

 

 

 

Tidiga samordnade insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa  

Delmål Aktivitet/Ansvar Uppföljning Kommunikationsplan 

Vård och stödinsatser 
samordnas och utformas 
efter individens behov. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/kommun-och-sjukvard---samverkan-i-goteborgsomradet/omraden-for-samverkan/psykiatri/arbetsgrupper/samsynsgruppen/
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-734-3.pdf?issuusl=ignore
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-734-3.pdf?issuusl=ignore
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-734-3.pdf?issuusl=ignore
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-734-3.pdf?issuusl=ignore
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-734-3.pdf?issuusl=ignore
https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/kommun-och-sjukvard---samverkan-i-goteborgsomradet/omraden-for-samverkan/psykiatri/arbetsgrupper/berosam/
https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/samverkan-vid-in--och-utskrivning-fran-sluten-vard/trygg-och-effektiv-utskrivning-fran-sluten-vard/
https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/samverkan-vid-in--och-utskrivning-fran-sluten-vard/trygg-och-effektiv-utskrivning-fran-sluten-vard/
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Tidiga samordnade insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa  

Delmål Aktivitet/Ansvar Uppföljning Kommunikationsplan 

Personer med psykisk 
sjukdom erbjuds vård och 
insatser inom samtliga 
livsområden enligt 
individuella behov. 
 
 
 
 
 
 
 
God sammanhållen vård och 
omsorg med hjälp av ökad 
användning av SIP som 
verktyg. 

Planering och 
genomförande av 
samverkansutbildning. samt 
implementeringsplan och 
metodstöd/handledning.  
Utvecklingsledare och 
processledare ansvarar för 
tvådagarsutbildningen 
Basnivå i samverkan och 
arbetsgång för vård- och 
stödsamordning. 
 
SIP-mötesledarutbildning 
genom NOSAM följs och 
genomförs under delregional 
genomförandeplan psykisk 
hälsa. Utvecklingsledare 
ansvarar för 
mötesledarutbildning. 
Anpassning och utveckling av 
utbildningen för personal 
inom psykiatrisk vård och 
omsorg. 
 
Berosam hanterar avvikelser 
i samverkan och kommer 
under 2020 arbeta fram en 
ny/justerad form för 
avvikelserapportering i 
samverkan. Arbeta för ett 
ökat antal rapporterade 
avvikelser, för ett fortsatt 
relevant och förstärkt 
åtgärdsarbete. 
Tillämpningsanvisning SIP 
skall implementeras i 
verksamheterna. Berosam 
ansvarar för detta arbete. 
APT-material kring 
avvikelser i samverkan skall 
tas fram, processledare 
ansvarar.  
 

 

Antalet deltagare som 
genomför 
tvådagarsutbildningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antal personer inom 
psykiatrisk vård och omsorg 
som har gått SIP- 
mötesledarutbildning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Följa antalet avvikelser som 
rapporteras till Berosam, 
särskilt relaterade till SIP.  
 
Berosam bjuds in till 
temagruppen under vår och 
höst för återrapportering av 
de åtgärder som pågår 
och/eller planeras.  
 

Spridning genom 
temagrupper och sändlistor 
specifika för psykiatri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inbjudan till NOSAM-
ordförande, spridning genom 
temagrupper och sändlistor 
specifika för psykiatri.  
 

 

 

 

 

 

 

APT-material kring 
avvikelser i samverkan för 
spridning i de olika 
organisationerna.  

 

 

 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/1351cc31-56ac-4cd8-85ab-b4bbe07e2900/Till%c3%a4mpningsanvisningar%20med%20fokus%20kring%20SIP%20och%20LVM%20f%c3%b6r%20G%c3%b6teborgsomr%c3%a5det.pdf?a=false&guest=true
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Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa/sjukdom 

Delmål Aktivitet/Ansvar Uppföljning Kommunikationsplan 

Personal ska ha god 
kännedom om fysisk hälsa 
hos personer med psykisk 
sjukdom och de personer 
som har behov av insatser för 
förbättrad fysisk hälsa ska 
erbjudas detta av kommun, 
sjukvård och tandvård.  
 

Ökad kunskap hos 
medarbetare genom 
gemensamma 
frukostseminarier kring 
hälsofrämjande insatser. 
Ansvar för dessa ligger på två 
stycken särskilt utsedda 
personer från kommun och 
region.  
 

Antal personer som deltagit 
på hälsofrukostar under året.  

Återstår att ta fram.  
 

 

 


