Handlingsplan med Aktiviteter för Utvecklingsgrupp (UG)
Psykisk hälsa & missbruk 2021
Syfte – Utvecklingsgruppen ska bereda frågor inom området när det finns
behov av delregional samordning med målsättningen att samverkansarbetet
ska öka

Målgrupp
•

Individer med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller störning med
psykisk funktionsnedsättning som följd

•

Individer med ett neuropsykiatriskt tillstånd och komplex
samsjuklighet mellan t ex psykiska sjukdom och missbruk, beroende,
somatisk sjukdom och/eller intellektuell funktionsnedsättning och
som samtidigt och samordnat har behov av vård- och insatser från
både kommunen och regionen.

Prioriterade Målområden
•

Psykisk hälsa

•

Samordnad individuell plan (SIP)

•

Kvalitetsförbättringar

2021-02-26

Mål/delmål

Aktivitet

Ansvar för
aktiviteten

Uppföljning, mätetal,
utfallsmått
Uppföljning/utvärdering enligt
framtagen Modellbeskrivning

Personer med missbruk, nedsatt
psykisk hälsa och/eller komplex
problematik ska erbjudas
integrerade insatser

Start av Socialmedicinsk
mottagning i Alingsås och Lerum
planerad till våren/hösten 2021

Styrgrupp för Social
medicinsk
mottagningar

Ta fram en handlingsplan för
arbetet

Arbetsgrupper från
Alingsås och Lerum

Effektiv avvikelsehantering som
ska leda till förbättringsåtgärder

Analysera inkomna avvikelser

UG

Söka kluster i återkommande
problem
Formulera förbättringsåtgärder

Rapporteras från MedControl Pro 1
ggr/kvartal
Avvikelser lyfts på UG

Registrera i MedControl Pro för
avvikelser i samverkan
Den enskilde ska få en SIP då det
finns ett identifierat behov

Implementera reviderad riktlinje
för SIP och genomföra utbildning
SIP
Öka antalet SIP i samverkan med
fokus på den enskildes behov
Nätverksträffar för utsedda SIPsamordnare med fokus på
praktisk hantering
Använd IT-tjänst SAMSA vid SIP

Samtliga chefer och
medarbetare i
berörda
verksamheter

Delregional SIP
samordnare

Följa antalet upprättade SIP
Fördelning av SIP, vem som
kallar/verksamhet

Resultat

Mål/delmål

Öka kunskapen om
Brukarmedverkan/inflytande

Aktivitet

Bjuda in brukare till UG för en
dialog

Ansvar för
aktiviteten

Uppföljning, mätetal,
utfallsmått

UG + Processledare
SAMLA

Ny representant från
Funktionsrätt i UG från
april 2021

Medverka i arbetsgrupper

Säkerställa in- och utskrivning
psykiatriprocessen i SAMLA

Implementera Handbok i
brukarinflytande

Processledare och
brukarmedverkan
från UG

Kartläggning av vårdprocessen
in- och ut från både slutenvård
och öppenvård

UG samtliga
representanter

Identifiera utvecklingsområden i
egen verksamhet
LSS/Funktionshinder en del i
samtliga processer

Omhänderta frågan
Tema kring samsjuklighet
missbruk, beroende

UG

Resultat

Uppföljning under 2021

Mål/delmål

Suicidprevention för

Aktivitet

Delregional handlingsplan är
framtagen

Ansvar för
aktiviteten
Processledare SAMLA

Flera Första hjälpen instruktörer i
SAMLA utbildas under 2021 och
uppdrag tas fram
Samverka för att förebygga Våld
i nära relationer

Bjuda in personer med
spetskunskap för en
kunskapshöjning

Processledare SAMLA

Uppföljning, mätetal,
utfallsmått

Resultat

