
 

 

Verksamhetsplan (2020) 
Regionalt processteam Ätstörningar 

 

Visionen för Landsting och regioners system för 
kunskapsstyrning 
Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa.  
Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.  

Övergripande mål för utvecklad kunskapsstyrning 
De övergripande målen för en utvecklad kunskapsstyrning nationellt, sjukvårdsregionalt och 
lokalt (landsting/region) är att vården är: 

• Kunskapsbaserad. Vården ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygga på 
både vetenskap och beprövad erfarenhet. 

• Säker. Vården ska vara säker. Riskförebyggande verksamhet ska förhindra skador. 
Verksamheten ska präglas av rättssäkerhet. 

• Individanpassad. Vården ska ges med respekt för individens specifika behov, 
förväntningar och integritet. Individen ska ges möjlighet att vara delaktig. 

• Jämlik. Vården ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla. 
• Tillgänglig. Vården ska vara tillgänglig och ges i rimlig tid; ingen ska behöva vänta 

oskälig tid på vård eller omsorg. 
• Effektiv. Tillgängliga resurser ska användas på bästa sätt för att kunna erbjuda bästa 

möjliga vård till hela befolkningen.  

Samverkan med andra intressenter 
RPT Ätstörningar samverkar med 

• Andra Regionala programområden (RPO)/RPT: Regelbundna möte med ordförande 
och koordinator i alla RPT inom RPO PH och vid behov RPT inom andra RPO. 

• Regionala stödfunktioner: bl.a. Koncernavdelning Data och Analys. 
• Nationella kvalitetsregister: Samverkan med Riksät har inte varit aktivt under 2019 men 

kan eventuellt komma att tas upp under 2020, under förutsättning att det finns kvar.  
• Professionsföreningar: Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS), Karolinska 

Institutet (KI), Stockholm 
• Patient-/anhörigföreningar: RPT kommer att ha en aktiv representant från Frisk & Fri. 
• Övriga: Lunds Universitet.  
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Förbättringsområden och föreslagna 
insatser/åtgärder 2020 

A. Kompetensutveckling/utbildning  

1. Motivering - behov och syfte 
Stor personalomsättning. För att både skapa och bibehålla en gemensam kunskapsbas för behandlings-
personal inom specialiserad ätstörningsvård vid samtliga sjukhusförvaltningar behövs regelbunden 
grundutbildning erbjudas som svarar mot de rekommenderade behandlingsinsatser som beskrivs i RMR 
Ätstörningar. 

      2. Mål 

Bästa kunskap ska finnas tillgängligt vid varje patientmöte, både gällande utredning och behandling, så 
att säker och jämlik vård kan erhållas inom hela VGR för alla åldrar. En målsättning häri är att 
systematiskt erbjuda basutbildningen Ätstörningar – bakgrund och behandling 7,5 hp i samarbete med 
KI. Denna utbildning har genomförts vart annat år, sist 2019. Därutöver en 3-dagars kurs i KBT-E1 och i 
år kommer kursen att anpassas och erbjudas behandlare inom primärvården. Familjeterapi vid 
ätstörningar motsvarande 7.5 hp i samarbete med Lunds Universitet avslutas våren 2020.  

3. Metod och åtgärd 
Inventering av bas- och fördjupningsutbildningar görs kontinuerligt av RPT. Deltagare i ovanstående 
utbildningar är främst behandlingspersonal vid de specialiserade ätstörningsenheterna i regionen och 
platserna fördelas utifrån en fördelningsnyckel. RPT:s akademiska kompetenser nyttjas i ovannämnda 
hp-kurser för ökad kostnadseffektivitet. 

4. Konsekvensbeskrivning 
Förväntade konsekvenser av utbildningsinsatserna ovan och RMR är att: 

• Patienter/närstående: ökade möjligheter till en mer kunskapsbaserad, jämlik 
och resurseffektiv vård av hög kvalitet. 

• Professionerna på de specialiserade enheterna får en gemensam kunskapsbas i 
rekommenderade insatser och förhållningssätt i sitt arbete. Detta påverkar 
patienter/närstående såväl som enhetens gemensamma synsätt.  

 

5. Ansvarsfördelning  
RPT ansvarar för att initiera behovsinventering, samt planera genomförande av bas- och 
fördjupningsutbildningar inom kunskapsområdet. Arbetet sker i samverkan med RPO, VGR Akademin, 
sjukhusförvaltningarna, berörda institutioner och universitet (dvs KI och Lunds Universitet). 
 

                                                 
1 Transdiagnostisk behandling vid ätstörningar, anpassad för vuxna i öppenvård, utvecklad av Christopher G 
Fairburn vid Oxford University. 
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6. Uppskattning av resursåtgång 

Resurser som bedöms krävas för löpande arbete, sker inom ramen för RPT:s möten.  
Utbildningsresurserna som krävs för genomförande av ovanstående utbildningar, punkt 2, 
utförs dels av regionala utbildare inom RPT och dels av utbildare från berörda institutioner och 
universitet vilket innebär en omkostnad.      

7. Uppföljning 
Efter avslutad utbildning lämnar deltagarna en anonym elektronisk kursutvärdering som sammanställs 
av resp. institution och distribueras till kursledning, KPH och RPT samt i samverkan med KPH och f d 
”sektorsråd” för BUP, VUP och PV. 

8. Utvärdering 
Utifrån de kursutvärderingar som genomförs efter varje utbildningstillfälle samt utvärdering 
och återkoppling vid processmöte från enheternas chefer, diskuteras förändringar/förbättringar 
av kursinnehåll. Kurserna resulterar i ökad användning av rekommenderade insatser. 

 

B. Regionala medicinska riktlinjer (RMR) 

1. Motivering - behov och syfte 
Åldersövergripande RMR för respektive ätstörningstillstånd finns att tillgå, så att säker och 
jämlik vård kan erhållas inom hela VGR. RMR revideras kontinuerligt utifrån aktuellt 
kunskapsläge, och den tredje uppdaterade versionen är nu reviderad och ute på remiss.  

2. Mål 
RPT-arbete med ovanstående remissvar beräknas slutförd under våren 2020. 

3. Metod och åtgärd 
Inventering av behov av revidering inhämtas kontinuerligt via RPT och i samverkan med andra 
intressenter. 

4. Konsekvensbeskrivning, 5. Ansvarsfördelning 

V g se tidigare svar under samma rubriker.   

6. Uppskattning av resursåtgång 

Ca 20 timmar/deltagare/RMR. 

7. Uppföljning  

Implementering via RPT och de återkommande regionala utbildningsturnéerna med 
VUP/BUP/PV.  

8. Utvärdering  

Uppföljning av RMR sker med de i riktlinjens noterade indikatorer. RPT bevakar, analyserar 
och kommunicerar inomregionala skillnader till lokala processteam och sjukhusförvaltningar. 
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Uppföljning och utvärdering 
Verksamhetsplanen utvärderas årsvis av programområdet och är en del av den årliga 
uppföljningen av Landsting och regioners system för kunskapsstyrning.  

Kommunikation 
Att kommunicera processteamets arbete, verksamhetsplan och prioriterade 
insatser/åtgärdsområden är en förutsättning för att kunna bidra till samverkan mellan lokal, 
sjukvårdsregional och nationell nivå, samt för att nå målen i verksamhetsplanerna. Planering av 
kommunikation ska därför finnas med i alla delar av processen, och följa principerna för 
kommunikation i Landsting och regioners system för kunskapsstyrning. 
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