Handlingsplan Temagrupp Psykiatri 2019
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 inoch utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård.
Arbete enligt framtagen
handlingsplan.
Samsynsgruppen har riktat
uppdrag att arbeta enligt
handlingsplanen.

Antal planerade SIP i SAMSA.

Återstår att ta fram.

Tidiga samordnade insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa

Delmål

Aktivitet/Ansvar

Uppföljning

Kommunikationsplan

God sammanhållen vård och
omsorg med hjälp av ökad
användning av SIP som
verktyg.

SIP-mötesledarutbildning
genom Nosam.

Antal personer som har gått
SIP mötesledarutbildning

Inbjudan till
Nosamordförande, spridning
genom temagrupper och
sändlistor.

Personer tappar inte kontakt,
med vård och omsorg i
övergång från barn- till
vuxenvård. Behandling och
stödinsatser fortsätter enligt
behov och planering.

Förstärkt samverkan kring
RMR och rutiner för övergång
från barn- till vuxenvård
genom ökad kunskap om
nämnd RMR och
identifikation av gap mellan
riktlinje och praktik.

Personer med psykisk
sjukdom erbjuds vård och
insatser inom samtliga
livsområden enligt
individuella behov.

Översyn av riktlinjer för vårdoch stödsamordning,
innehåll i utbildning samt
implementeringsplan och
metodstöd/handledning.

Återstår att ta fram

Efter andra kvartalet 2019 ha
en framtagen och beslutad
riktlinje. Framtagen
utbildningsplan och
implementeringsplan.

Återstår att ta fram
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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.

Förstärkt samverkan kring
RMR - Årligt hälsosamtal och
somatisk kontroll av
patienter med långvarig
psykiatrisk ohälsa.

Antal personer som har
erbjudits årligt hälsosamtal.
Antal Nosam som har
utarbetat planer för att
personer ska få samordnat
stöd att fullfölja behandling
och erbjudas hälsofrämjande
insatser utifrån
hälsokontrollens resultat.

Arbete kring förstärkt
samverkan genom Nosams
handlingsplaner. Besök på
Nosams temagrupper för
uppföljning av frågan och
spridning av goda exempel.
Medarbetare bjuds in till
seminarier.

När riskbruk eller missbruk
har uppmärksammats ska
personen erbjudas adekvata
insatser.

Stärka och utveckla det
alkoholpreventiva arbetet
genom att kartlägga vilka
verksamheter som finns inom
kommun, primärvård och
specialistpsykiatrin i
Göteborgsområdet som
arbetar med
alkoholrådgivning,
behandlande och stödjande
insatser.

Framtagen karta över
verksamheter som arbetar
med alkoholrådgivning,
behandlande och stödjande
insatser inom
Göteborgsområdet.

Återstår att ta fram

Ökad kunskap hos
medarbetare genom
gemensamma
frukostseminarier kring
hälsofrämjande insatser.
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