
 

 

Verksamhetsplan 2020 
Regionalt processteam beroende 

 

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 lokal 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 
Regionalt processteam beroende samverkar med  

• andra Regionala processteam som är knutna till KPH, Kunskapsstöd för psykisk 
hälsa  

• regionala stödfunktioner inom Koncernkontoret för att belysa utdata men också 
för att stärka utbud och tillgänglighet av beroendevård inom VGR (till exempel 
MiniMaria, socialmedicinska mottagningar, barn- och ungdomsvården) 

• professionsföreningar, bland annat Svensk förening för Beroendemedicin och 
psykologförbundets nya yrkesförening för psykologer som arbetar inom 
beroende 
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• patient-/anhörigföreningar motsvarande, teamet har aktiva representanter från 
Brukarrådet för missbruksfrågor i VGR 

• andra myndigheter: 
- SKR: En deltagare har uppdrag att delta i framtagande av vård och 

insatsprogram/VIP Beroende.  Två deltagare är representanter i det nationella 
nätverket för beroendefrågor; BIRK (fd MILK). 

- Socialstyrelsen: Två av processteamets deltagare deltar i Socialstyrelsens 
prioriteringsarbete med Nationella riktlinjer för missbruk och beroende.  

• Samverkan med det nationella kvalitetsregistret SBR  

• Samverkan med CERA, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, 
missbruk och beroende, en tvärvetenskaplig och partsammansatt 
centrumbildning vid Göteborgs universitet  

• Och sist men inte minst - samverkan med alla regionens 49 kommuner, 
dess kommunalförbund och VästKom. 

 

Förbättringsområden och föreslagna 
insatser/åtgärder 2020 
 
A. Regionala medicinska riktlinjer & Vård- och insatsprogram beroende 

1. Motivering - behov och syfte 
GAP-analys visar på betydande utvecklingsbehov inom beroendevården. Processteamet har i 
uppdrag att vara delaktiga i det nationella arbetet med framtagande av ett Vård och 
insatsprogram/VIP beroende samt regionalt uppdrag med att ta fram fyra RMR för skadligt 
bruk/beroende (cannabis, opioider, amfetamin respektive spel).  

2. Mål 
Att färdigställa och implementera Vård och insatsprogram/VIP beroende samt de fyra 
Regionala medicinska riktlinjerna vid beroendetillstånd. Alla RMR bör vara 
åldersövergripande. Säker och jämlik vård ska kunna erhållas inom hela VGR för 
personer i alla åldrar. 

3. Metod och åtgärd 
Vård och insatsprogram/VIP beroende beräknas vara klart i maj 2020, implementering sker 
därefter på nationell och regional nivå. Utvecklingsarbete och beslut om Regionala medicinska 
riktlinjer beroende beräknas vara klart våren 2020, därefter kommer implementering av RMR 
att påbörjas.  

4. Konsekvensbeskrivning 
Förväntad påverkan av föreslagen insats/åtgärd på: 
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• Patienter/närstående: ökade möjligheter till jämlik och säker vård. Att patienter 
erbjuds adekvata insatser för det tillstånd de söker för. Att insatser genomförs 
på sådant sätt att ledtider minskar och att fler patienter kan erhålla adekvata 
insatser. 

• Professionerna: att alla professioner har möjlighet att få tillgång till kunskap och 
metoder som kan medföra en patientsäker vård. 

• Styrning och ledning lokalt, sjukvårdsregionalt, nationellt: att kvalitetssäkrad och 
jämlik vård kan erbjudas. Att VGRs resurser nyttjas på bästa sätt. 

5. Ansvarsfördelning 
RPT beroende ansvarar för att i samverkan med SKR och övriga 
regioner ta fram VIP beroende. RPT beroende ansvarar för att i 
samverkan med KPH, ”sektorsråden” färdigställa RMR. PPR beslutar 
om RMR och RPT beroende ansvarar därefter för implementering. 

6. Uppskattning av resursåtgång 
Resurser som bedöms krävas för löpande arbete inom ramen för RPTs möten samt 
arbete i respektive arbetsgrupp. Kostnader för deltagande torde kunna belasta 
respektive förvaltning då det ligger i allas intresse av att ha tydlig vägledning och 
riktlinjer som gynnar hela VGR. Kostnader för konferenslokaler kan tillkomma.  

7. Uppföljning 
Uppföljning av VIP beroende följer särskild ordning via SKR. Uppföljning av RMR sker 
vid processteamets möten samt i samverkan med KPH och ”sektorsråd” för BUP, VUP 
och PV.   

8. Utvärdering 
VIP beroende utvärderas av nationella RPO och SKR. Förhoppningsvis kommer SBR 
att i framtiden kunna bidra till stabilare nationell utdatabas för utvärdering. Utvärdering 
och revidering av RMR sker löpande och enligt beslut från PPR. Återkopplingen till 
Regional samordningsgrupp, RESAK, Västra Götalandsregionen sker via representant 
från KPH. 

 
 

 
B. Kunskapsspridning 

1. Motivering - behov och syfte 
Processteamet har i uppdrag att planera och genomföra utbildningar för alla vårdnivåer. GAP-
analys visar på betydande utbildningsbehov. Olika behov och förväntningar finns både utifrån 
medarbetarperspektiv och ledning.  
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2. Mål 
Att sprida kunskap om beroendemedicin. 

Att sprida kunskap och färdigheter utifrån de riktlinjer och rekommendationer som 
finns i Nationella Riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, Regionala 
medicinska riktlinjer vid beroende samt Vård och insatsprogram/VIP beroende. Säker 
och jämlik vård ska kunna erhållas inom hela VGR för personer i alla åldrar. 

Att erbjuda kunskap till brukare och anhöriga för stöd till egenvård. 

3. Metod och åtgärd 
- Inventering av utbildningsbehov och förankra beslut om vilket utbildningsutbud 
(bas- respektive fördjupningsutbildningar) som ska ges via RPT beroende. 
Inventering bör ske i samverkan med regionens övriga processteam och 
utbildningsplanering av bas- och fördjupningsutbildningar bör vara klar under våren 
2020.  

- All utbildningsplanering bör utgå från pedagogiska principer med fokus på bla 
lärandemål och ”blended learning”. För detta kommer det att krävas ett gediget 
planeringsarbete vilket kommer att behöva ske succesivt under året. 

- Att nyttja VGRs interna kompetens istället för att köpa in tjänster utifrån, detta för 
att främja VGRs interna kompetensutveckling men insats bedöms också vara 
kostnadseffektivt. 

4. Konsekvensbeskrivning 
Förväntad påverkan av föreslagen insats/åtgärd på: 

• Patienter/närstående: ökade möjligheter till jämlik och säker vård. Att patienter 
erbjuds adekvata insatser för det tillstånd de söker för. Att insatser genomförs 
på sådant sätt att ledtider minskar och att fler patienter, även de med lindrigare 
beroendetillstånd, kan erhålla insatser inom den offentliga vården. 

• Professionerna: att alla professioner har möjlighet att få tillgång till kunskap och 
metoder som kan medföra en patientsäker vård. 

• Styrning och ledning lokalt, sjukvårdsregionalt, nationellt: att kvalitetssäkrad och 
jämlik vård kan erbjudas. Att VGRs resurser nyttjas på bästa sätt. 

5.Ansvarsfördelning 
RPT beroende ansvarar för att initiera behovsinventering samt planering och 
genomförande av bas- och fördjupningsutbildningar inom kunskapsområdet för 
beroendemedicin. Arbetet sker i samverkan med KPH och VGR Akademin. 

Särskilt ansvar ligger även knutet till regionuppdrag missbruk och beroende, ett 
två-årigt uppdrag från HSS som pågår till och med våren 2020. 
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6. Uppskattning av resursåtgång 
Resurser som bedöms krävas för löpande arbete inom ramen för RPTs möten samt 
för arbete i samverkan med de medarbetare som, förhoppningsvis, kan få ansvar för 
att bygga upp och genomföra interna utbildningar. Kostnader för konferenslokaler och 
ev utbildningsmaterial kan tillkomma.  

7. Uppföljning 
Uppföljning sker vid processteamets möten samt i samverkan med KPH och 
”sektorsråd” för BUP, VUP och PV. Regionuppdrag missbruk och beroende följs upp 
via Psykiatriberedningen och HSS. 

8. Utvärdering 
Utvärdering av lärandemål och effekter efter genomförd utbildning kommer att 
genomföras. Återkopplingen till Regional samordningsgrupp, RESAK, Västra 
Götalandsregionen sker via representant från KPH. 

 

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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