
 

 

Verksamhetsplan 2020 
Regionalt processteam Levnadsvanor och somatisk 

ohälsa hos psykiskt långtidssjuka 
 

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 
lokalt (landsting/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 
Samverkanspartners Åtgärd 

RPO Levnadsvanor Bjuda in till processteamsmöte 

 
Övriga processteam inom RPO Psykisk hälsa Finna konkreta samverkansformer med 

processteamen inom RPO Psykisk hälsa. 
Prioritera med start i processteam som har 
stor andel långtidssjuka patientgrupper.  
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Primärvårdsrådet Kontakter tas när behov uppstår 

 
Verksamhetschefer inom vuxenpsykiatrin Årlig avstämning 

 
Koncernstab beställning och 
produktionsstyrning hälso- och sjukvård 

Använder befintliga kontaktytor inom ramen 
för KPH 

 
Patient anhörigföreningar Inventera möjliga kontakter 

 

Förbättringsområden och föreslagna 
insatser/åtgärder 2020 
1. Motivering - behov och syfte 
Hitta samverkansytor och identifiera gränsdragningar mot övriga processteam inom RPO 
Psykisk hälsa och RPO Levnadsvanor. 

Detta måste klarläggas mellan RPO:n och processteam då självklara former inte finns 
utarbetade. 

2. Mål 
Träff med RPO Levnadsvanor för att klargöra samverkansformerna mot dem och ingående 
processteam (ett per levnadsvana). Ska ske under året. 

3. Metod och åtgärd 
Bjuda in och genom dialog klarlägga formerna för samverkan. 

4. Konsekvensbeskrivning 
Att finna samverkansformer enligt ovan på en nivå som medger meningsfull patientnytta med 
aktuella professioner involverade är en utmaning, men måste komma på plats. 

5. Ansvarsfördelning 
Initialt tar ordförande och koordinator ansvar för att dialogerna kommer till stånd. I dialogen tar 
hela processteamet ansvar och är delaktiga. 

6. Uppskattning av resursåtgång 
Resurser krävs i form av tid och engagemang hos processteamet och dialogpartners. 
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7. Uppföljning 
Att ovan beskriva möten och strukturer kommer på plats. 

8. Utvärdering 
Återkoppling till RESAK sker via nästa års verksamhetsberättelse, samt på regionala 
progranområdesdagar eller motsvarande. 

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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