
 

 

Verksamhetsplan (2020) 
Regionalt processteam schizofreni 

 

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 
• Andra Regionala programområden (RPO)/RPT  

Regelbundna möte med ordförande och koordinator i alla RPT inom RPO PH och vid 

behov RPT inom andra RPO 

• Regionala stödfunktioner 

Data&analys för att belysa specifika frågor, Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 

• Nationella kvalitetsregister 

PsykosR 

• Professionsföreningar 

• Patient-/anhörigföreningar motsvarande 

Schizofreniförbundet, Intresseföreningen för schizofreni 
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• Myndigheter  

Socialstyrelsen, Västra Götalands 49 kommuner via Västkom 

• Övriga Nationellt nätverk för nyinsjuknade, Nationell samverkan - Schizofreni på SoB,  

Förbättringsområden och föreslagna 
insatser/åtgärder 2020 
[A. Ta emot och implementera Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp inom 

schizofreni,  

B. Revidering av RMR psykos 2 st,  

C.  Kompetensutveckling/utbildning, 

D. Uppföljning och kvalitetsarbete via registerdata och annan statistik  

A. Implementera Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp inom 
schizofreni  

1. Motivering - behov och syfte 

Nationellt utarbetat vårdförlopp som ska implementeras under 2020 för att tillförsäkra målgruppen 

rekommenderade insatser och en jämlik vård. 

2. Mål 

PSVF ska vara känt hos alla berörda medarbetare i regionen. Identifiering av gap för implementering 

och planering för åtgärder för att minska gapet under året.  

3. Metod och åtgärd 
PSVF går ut på formell remiss jan-mars där förvaltningar har att inkomma med synpunkter samt 

konsekvensbeskrivning för implementering. PSVF Struktur och stöd för förbättringsarbete 

4. Konsekvensbeskrivning 
• Patienter/närstående – förbättring avseende rek insatser och ökad jämlikhet 

Professionerna - Lättillgängliga kunskapsstöd och stöd för implementering av god vård 

• Styrning och ledning lokalt, sjukvårdsregionalt, nationellt lokalt - anpassa/prioriterar 

sin agenda identifierat gap/konsekvenser utifrån PSVF, regionalt- ökad tydlighet 

gällande inomregionala skillnader gentemot PSVF, möjlighet att anpassa regionalt stöd 

och insatser efter lokala behov för kunskapsbaserad och jämlik vård i hela regionen 

generellt- öka jämlikhet, kvalitet och effektivitet, minska oönskad variation. 

Kostnadsökning? 
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5. Ansvarsfördelning 
Information, utbildning i samarbete med RPO, RPT och förvaltningarna. 

6. Uppskattning av resursåtgång 

Kan inte uppskattas nu 

7. Uppföljning 
Följes upp i ö.k. med lokala processteam 

8. Utvärdering 
I samarbete med förvaltningarna ta del av deras resp planering för implementering av PSVF 

 

B. Revidering av RMR psykos 
1. Motivering - behov och syfte  

Revidera RMR Psykos-Tidig upptäckt och omhändertagande och RMR Psykos-Utredning och 

behandling i överensstämmelse med VIP Schizofreni och Personcentrerat och sammanhållet 

vårdförlopp (PSVF) Schizofreni 

2. Mål 

Revideringen ska vara klar under året då giltighetstiden går ut 

3. Metod och åtgärd 

Inventering av behov av revidering inhämtas via RPT och verksamhetsrådet. Arbetsgrupp 

tillsätts med delar av RPT och komplettering med nominering från verksamhetsrådet.  

4. Konsekvensbeskrivning 
Riktlinjer på alla nivåer är samstämmiga vilket förväntas ge ökad följsamhet, ökad jämlikhet 

och att insatserna för målgruppen är säkra och kunskapsbaserade. 

5. Ansvarsfördelning 
Tillfällig arbetsgrupp med förankring i RPT och med repr från primärvården och 

brukarrepresentant utarbetar förslag till reviderad RMR. Påseende eller remiss till 

verksamhetsrådet för VUP och Primärvårdsrådet. 

6. Uppskattning av resursåtgång 

Ca 20 timmar/deltagare/RMR 

7. Uppföljning 
Implementering via RPT och de återkommande regionala utbildningsturnéer med 

VUP/BUP/PV  

8. Utvärdering 
Uppföljning av RMR sker med de i respektive riktlinje noterade indikatorerna. 
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C. Inventering och utbildning i rekommenderade insatser. Utbildning i 
samverkan med kommunerna för gemensamma ansvarsområden. 
1. Motivering, behov och syfte 

Utbildning och implementering av rekommenderade insatser för att ge kunskapsbaserad och 

adekvat vård och behandling. Stor personalomsättning varför behov av utbildning är 

kontinuerlig. Kunskap om individuell anpassning av insatser och timing för insatser. 

 

2. MÅL 

Utbildningen har som mål att ge säker och kunskapsbaserad vård till målgruppen och insatser 

utifrån rekommendationer. 

 

3. Metod och åtgärd 

Inventera och samordna utbildningsbehov i regionen och använda regionala utbildningsinsatser 

där så är möjligt för ökad kostnadseffektivitet. Följa upp med metodstöd och nätverk. 

 

4. Konsekvensbeskrivning 

Förbättrad vård. Kostnadskrävande för enheterna.  

 

5. Ansvarsfördelning 

RPT åtar sig att inventera och samordna utbildningsbehov. Samordnar nätverk. 

 

6. Uppskattning av resursåtgång Önskvärt att förvaltningsresurser/utbildare kan användas för 

delar av utbildningsuppdraget.  

7. Uppföljning 

 kontinuerlig uppföljning via inventering o återkoppling i RPT  

 

8. Utvärdering 

Ökad användning av rekommenderade insatser 

 

D. Uppföljning via registerdata och annan statistik 

1. Motivering- behov och syfte 

Nödvändigt för processen i förbättringsarbete. Överblick över diagnosområdet och insatserna. 

2. Mål 

Identifiera och åtgärda inomregionala skillnader för en god vård 

3. Metod och åtgärd 

Kvalitetsregister, indikatorer och vid behov statistik via data&analysenheten 



 

   

5 

4. Konsekvensbeskrivning 
Kvalitetsdialog utifrån patientrelaterade resultat. Analysera patientrelaterade resultat 
Jobba med ständiga förbättringar. 

 

5. Ansvarsfördelning 

RPT bevakar, analyserar och kommunicerar inomregionala skillnader till lokala processteam 

och förvaltningar. Lokala processteamen/förvaltningars ansvar är att registrera i 

kvalitetsregister m m och använda data i kvalitetsarbete lokalt. 

 

6. Uppskattning av resursåtgång 

Tid fördelas inom RPT:s mötesram.  

 

7. Uppföljning  

kontinuerligt 

8. Utvärdering 

Ökad registrering efterhand, ökat intresse för kvalitetsarbete. 

 

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. 

 


