
 

 

Verksamhetsberättelse Regionalt processteam Ångest-Depression år 2019 
Nuläge och förbättringsidéer Mål och lärande 

Bakgrund 

Nationella Riktlinjer för Ångest-Depression reviderades December 

2017. 

Regional GAP-analys med framtagande av Regional plan för 

implementering av Nationella Riktlinjer. 

Pågående arbete med Nationellt Vård- och insatsprogram, med 

lanseringsdatum 26:e Mars 2020. 

RPT Ångest-Depression saknar representanter från NU-sjukvården, KS 

och SU. Brukarrepresentant har vi från Ångestsyndrom sällskapet. 

Primärvårdsrepresentanter från MVC-BVC, psykologirådet, privata och 

offentliga vårdcentraler samt från Akademin.   

Vi har träffats cirka en gång per månad under 2019. 

 

 

Mål 

Analysering av skillnader inom Regionen gällande rekommendationer 

från Regionuppdrag – Vård vid ångest och depression. 

Identifiera förbättringsmöjligheter 

Lärande av att hitta en årsstruktur för arbete i RPT. 

Uppföljning av kvalitetsregister (ECT, Bipolär, SibeR,  Q-BUP, 

primärvårdskvalitet) 

Regionala med måltal indikatorer:  

- Andel patienter med bipolär sjukdom typ 1 som behandlas med 

Litium (måltal minst 70%). 

Nuläge/GAP 

De viktigaste åtgärderna återfinns inom områdena: ökad tillgång till 

rekommenderad psykologisk behandling, 

kompetensförsörjning/utbildning/kompetenshöjande insatser, 

framtagande och implementering av regionala styrdokument, effektiva 

vårdprocesser inklusive vårdsamverkan, uppföljning och analys av 

rekommendationer och åtgärder samt satsningar för att förbättra den 

somatiska hälsan hos personer med psykisk ohälsa. 

Tillvägagångssätt/Vad har vi gjort? 

 Regional plan för implementering av Nationella Riktlinjer med 

handlingsplan för aktivitet. 
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Problemlösningar 

Påbörjat processkartläggning (sambandskarta). 

Riktlinjearbete,  (Tvångssyndrom, PTSD, BDZ in/utsättning, ECT, 

Bipolär sjukdom, Utmattningssyndrom, rTMS; inom BUP: depression, 

trauma och stressrelaterade tillstånd, tvångssyndrom och relaterade 

tillstånd, ångestsyndrom, bipolär)  

RMR från övriga programområde via remiss och synpunkter från vårt 

programområde.  

Återkommande arbete med VIP i flera möte 

Presenterat på chefssamråd 

Information från Kunskapsorganisationen 

Planering av uppföljningskonferens med Socialstyrelsen (datum: 6 

Februari 2020). 

SBU-studie: uppföljning depression vid graviditet/förlössning. 

Utbildning: 

- IPT 

- MINI 

- Unified Protocol 

Resultat av arbetet 

Ökad kompetens i rekommenderade metoder hos våra medarbetare 

och ökad utbud till patienterna. 

Förbättrad struktur i samband med första bedömning och användning 

av strukturerade intervjuer.  

Ökad kommunikation mellan förvaltningar och mellan olika 

programområde.  

Ökat fokus och intresse på kvalitetsmått 

Engagemang och synpunkter med förbättringsförslag från 

verksamheterna på VIP:en 

Struktur på kontakter med ”verksamhetsråd”. 
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- ERP 

- PE 

- KBT 

- MBKT 

- Stresskola 

- KBT insomni grupp 

- ABC 

- Cool kids 

- MINI-kid 

- KBT boosters (om det finns intresse) 

Genomgång av register 

 

 

Förbättringsidéer 

Möte/Workshops med de lokala processteamen 

Strukturera processteamarbete med årshjulsmodell 

Använda digitala forum för samverkan och nätverk, webbseminarium 

 

Lärdomar och fortsatt arbete 

Svårt att delta i processarbete när deltagarna bytts ut. Det tar tid att 

förstå vad teamets uppdrag är. 

Ångest-Depression är ett stort område och vi är många. Svårt att få 

struktur med så mycket innehåll. 

Prioritera hårt med ett fåtal förbättringspunkter.  

De lokala processteamen är helt avgörande för att omsätta och 

verkställa. 

 


