
 

 

Verksamhetsberättelse 2019 

Regionalt processteam Personlighetssyndrom EIPS och självskadebeteende 
Nuläge och förbättringsidéer Mål och lärande 

Bakgrund 

Processteamet bildades ur en tidigare regional nod/arbetsgrupp i 
under 2019, men sedan redan 2012 fanns en regional arbetsgrupp för 
självskada inom ramen för Nationella självskadeprojektet. Under 2019 
har deltagare utökats med medarbetare från Region Halland. Under 
året har deltagarna dels representerat VGRs fem vuxenpsykiatriska 
förvaltningar och BUP, dels representerat professionerna 
läkare/psykiater, psykolog, sjuksköterska, socionom, 
brukarrepresentant (SHEDO – Self harming and eating disorder), 
arbetsterapeut och chef. Inom teamet finns medarbetare med 
akademisk kompetens samt akademisk koppling. Teamet saknar 
representation från PV (primärvården) samt elevhälsa inom 
kommunerna vilket är ett önskemål om för att få representation inom 
hela vårdkedjan.  

Processteamet har träffats två gånger per termin, med god närvaro 
och hög delaktighet. 

Under 2019 är ett Vård- och insatsprogram för självskadebeteende 
lanserat nationellt och i den arbetsgrupp var processteamet 
representerat med en deltagare samt deltagare i det regionala 
processteamet är representerade i den nationella arbetsgruppen 
Självskadebeteende. 

Mål 

• Processteamet har ett övergripande mål beträffande 
uppbyggnad; Processteamet är fungerande och mycket aktivt. 

• Processteamet har i uppdrag att planera och genomföra utbildningar; 
uppdraget är väl genomfört trots att kommunikationsvägar inte varit 
fullt utbyggda, ffa inte i relation till BUP. Planering och genomförande 
har byggt på stor efterfrågan och snabba beslut vilket inte varit optimalt. 

• Processteamet är delaktig i att revidera PV och BUP RMR; arbete pågår. 

• Utifrån målsättning jämlik vård kommer avvikelserapportering att 
behövas för uppmärksamma gap samt ge förvaltningarna stöd inom 
interna processer 
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Nuläge/GAP 

Det grundläggande kunskapsläget bedöms gott men det finns ett 
kontinuerligt behov av att komplettera och fördjupa kunskap för att 
säkra jämlik vård bland annat till följd av den ständiga 
personalomsättningen.  

Det saknas RMR (regionala medicinska riktlinjer) för 
kunskapsområdet personlighetssyndrom, endast för BUP samt 
primärvårdens ansvar för patientgruppen vilket dock dessutom endast 
täcker självskadeomhändertagande inom respektive RMR. 

Alla vuxenpsykiatriska (VUP) förvaltningar erbjuder ERGT (Emotinell 
regulation group therapy), DBT (Dialektisk beteendeterapi) inklusive 
familjeband (Anhörigutbildning). Även barnpsykiatrin (BUP) erbjuder 
DBT inom alla förvaltningar. Intensiv färdighetsträning 
(dagsjukvårdsbehandling) erbjuds på tre av fem VUP-förvaltningar. 

MBT (Mentaliseradsbaserad terapi) erbjuds på tre av fem VUP-
förvaltningar. BI (Brukarstyrd inläggning) införd på samtliga VUP-
förvaltningar och införs vt 2020 i Halland. Inom en BUP-förvaltning 
erbjuds BI enligt något modifierat och anpassat format. 
Bemötandeutbildningar genomförs på fyra av fem VUP-förvaltningar i 
rullande drift. Anhörigutbildning enligt SHEDOs format är inte 
implementerat i någon förvaltning.  

Tillvägagångssätt/Vad har vi gjort? 

Regionalt processteam har under 2019 genomfört flera olika 
utbildningar för olika vårdnivåer: 

• ERGT, nationellt samarbete 

• Grundutbildning 

• DBT familjearbete 

• DBT färdighetsträning 

• Bemötandeutbildning för utbildare, nationellt samarbete 

• Bemötandeutbildning för medarbetare 

• Diagnostik den alternativa modellen 

• Regionala nätverksträffar 

• MBT 

• ERGT 

• Bemötandeutbildargruppen 

• BI 

• DBT 

• Regional och lokal handledning inom behandlingsmetoder 
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Problemlösningar 

Problem: spretig bakgrundskunskaps hos sökande till utbildningar 

Problemlösning: Kommande utbildningar ska innehålla tydliga 
lärandemål samt tydliga kriterier för vilken målgrupp utbildningen 
riktar sig till. 

 

Problem: bristande planering av hur utbildad personal ska 
implementeras i det kliniska arbetet  

Problemlösning: högre kravställande att förvaltningarna ger 
förutsättningar för implementering 

 

Problem: Olika förvaltningar har olika utbildningsbehov dessutom 
olika förutsättningar för att kunna erbjuda fullt behandlingsutbud. 

Problemlösning: kontinuerlig inventering av utbildningsbehov samt 
planering av utbildningskalender 

Resultat av arbetet 

Kunskapsspridning har genomförts. Stor efterfrågan på 
utbildningsplatser, platser fördelats enligt fördelningsnyckel. 

Förbättringsidéer 

Fortsatt inventering av utbildningsbehov och förankra beslut om 
vilket utbildningsutbud som ska ges via RPT 

Lägga utbildningsplan per kalenderår 

I högre grad nyttja VGRs interna kompetens istället för att köpa in 
tjänster utifrån 

Kontinuerlig utvärdering av vilken effekt utbildningarna ger 

Lärdomar och fortsatt arbete 

Processteamens uppdrag och ansvar måste förtydligas samt 
avgränsas. Det arbete som nu genomförts under 2019 har krävt 
deltagarnas arbetstid och stora engagemang.  

 

Fortsatt arbete med e-enheten om en regiongemensam 
behandlingsutvärderingsmodell för terapier och skattningsdokument 
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Fortsatt kommunikation med brukarorganisation, dels för att vården 
ska kunna ta vara på brukarnas kunskap och erfarenheter, dels för att 
vården ska kunna ge stöd till egenvård. 
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