Inbjudan
Gemensam utbildningsdag för allmänmedicin, psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri i
höst.
Kunskapsutvecklingen inom psykiatriområdet går fort. Allmänläkare och psykiater respektive
allmänläkare och barn- och ungdomspsykiater behöver varandras olika kompetenser och
samverka för att möta våra patienter.
Det är en viktig uppgift att vi fortlöpande utbildar oss. I allmänhet berörs flera specialiteter och
Sektorsråden för Allmänmedicin, Psykiatri och Barn- och ungdomspsykiatri har bedömt det som
värdefullt att göra gemensamma utbildningsdagar.
Flera nya Regionala Medicinska Riktlinjer (RMR) har kommit/reviderats och skall
implementeras. Det gäller: ansvarsfördelning mellan primärvård och VUP, utredning vid
misstänkt svag begåvning som orsak till sjukdom, utmattningssyndrom, suicidalitet, somatisk
ohälsa vid psykiatrisk sjukdom, PTSD, ansvarsfördelning mellan primärvård och BUP, första
linjen vid psykisk ohälsa, självskadebeteende hos patienter som söker på vårdcentral och
samordnad individuell plan(SIP).
Regionuppdraget för Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer kring ångest och depression samt
Vård och behandling vid missbruk och beroende är områden som vi gemensamt skall utveckla.
Detta och mer kommer under denna dag.
Utbildningen kommer att ske i de olika delar av regionen som heldag för primärvården.
Förmiddagen kommer att ägnas åt frågor som gäller vuxna och eftermiddagen barn- och unga.
Under förmiddagen medverkar VUP och under eftermiddagen BUP. Arrangemanget ges med
repris för att så många som möjligt kan delta.
Målgruppen är läkare och all annan personal som möter de berörda patientkategorierna inom
primärvård, VUP och BUP. Det är angeläget att så många som möjligt deltar från varje vårdenhet
för gemensamma diskussioner som leder till utveckling av det lokala samarbetet.
Du bjuds på kaffe på fm och em. Lunch finns till självkostnadspris.
Utbildningen ges under en dag med alternativa datum för att så många som möjligt ska kunna
delta. (Klicka på respektive datum för att komma till anmälan i Regionkalendern)







Göteborg 19 september och 28 september
Kungälv 18 oktober och 24 oktober
Vänersborg 19 oktober
Skövde 25 oktober och 16 november
Uddevalla 9 november
Borås 19 januari och 31 januari

För frågor kontakta:
Ulf Svensson, Kunskapsstöd för psykisk hälsa
Mobil 0708 579 520
E-post ulf.svensson@vgregion.se

