
 

 

Verksamhetsplan 2020 
Regionalt processteam Personlighetssyndrom EIPS 

och självskadebeteende  
 

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 
• övriga Regionala processteam som är knutna till KPH, Kunskapsstöd för psykisk hälsa 

samt studierektor för specialister – bland annat i samarbete om utbildningar och kurser 
• regionala stödfunktioner inom Koncernkontoret för att belysa adekvata utdata  
• SHEDO - brukarförening, teamet har aktiva deltagarrepresentanter från verksamheterna  
• SKR: En deltagare har haft uppdrag att delta i framtagande av vård och insatsprogram 

självskadebeteende. Två deltagare är representanter i den nationella arbetsgruppen för 
självskadebeteende. 
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Förbättringsområden och föreslagna 
insatser/åtgärder 2020 
1. Motivering - behov och syfte 
Processteamet har i uppdrag att planera och genomföra utbildningar för alla vårdnivåer. 
Tidigare gjord GAP-analys visade på betydande utbildningsbehov. Olika behov och 
förväntningar finns både utifrån medarbetarperspektiv och ledning.  

2. Mål 
• Att erbjuda kunskap om personlighetssyndrom och självskadeproblematik både 

gällande utredning och behandling, så att säker och jämlik vård kan erhållas inom hela 
VG och Halland för alla åldrar och samtliga vårdnivåer genom ett löpande 
utbildningsutbud under året. Vi har dialog om utbildningsbehov nationell, regional och 
lokal nivå. 

• Att erbjuda kunskap till brukare och anhöriga för stöd till egenvård. 

3. Metod och åtgärd 
Inventering av utbildningsbehov och förankra beslut om vilket utbildningsutbud som ska ges 
samt inom vilken intervall, och säkerställa att utbildningsutbud finns på rätt nivå i relation till 
förvaltning, region och nationellt behov. Inventering bör ske i samverkan med Hälso- och 
sjukvårdsområdets övriga processteam. 
 
Att nyttja VGRs interna kompetens istället för att köpa in tjänster utifrån, detta för att främja 
VGRs interna kompetensutveckling men insats bedöms också vara kostnadseffektivt. 

4. Konsekvensbeskrivning 
• Patienter/närstående: ökade möjligheter till jämlik och säker vård. Att patienter erbjuds 

adekvata insatser för det tillstånd de söker för. Att insatser genomförs på sådant sätt att 
ledtider minskar och att fler patienter, kan erhålla insatser inom den offentliga vården. 

• Professionerna: att alla professioner har möjlighet att få tillgång till kunskap och 
metoder som kan medföra en patientsäker vård. 

• Styrning och ledning lokalt, sjukvårdsregionalt, nationellt: att kvalitetssäkrad och jämlik 
vård kan erbjudas. Att VGRs resurser nyttjas på bästa sätt. 

5. Ansvarsfördelning 
RPT ansvarar för att initiera behovsinventering samt planering och genomförande av 
utbildningar inom kunskapsområdet för personlighetssyndrom och självskada. Arbetet sker i 
samverkan med KPH. Medarbetare i regionen samt processmedlemmar är kursgivare vid 
utbildningar. 
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6. Uppskattning av resursåtgång 
Resurser som bedöms krävas av verksamheterna för löpande arbete inom ramen för RPTs 
möten samt för arbete i samverkan med de medarbetare som, förhoppningsvis, kan få ansvar för 
att bygga upp och genomföra interna utbildningar. Kostnader för konferenslokaler och ev 
utbildningsmaterial som bekostas av KPH kan tillkomma.  
Ordföranden ersätts till verksamheten av KPH med motsvarande 20%.  
 

7. Uppföljning 
Uppföljning i dialogform sker vid processteamets löpande möten samt i samverkan med KPH 
och till ”verksamhets-/chefssamråd” för BUP och VUP samt slutrapporteras till RESAK via 
verksamhetsberättelse 2020. 
 

8. Utvärdering 
Utvärdering efter genomförd utbildning genomförs löpande samt återrapportering till RESAK 
bör ske genom koordinator för RPO Psykisk hälsa. Vi kartlägger och följer rekommenderade 
metoder på förvaltningsnivå och ha dialog med VUP- och BUP-råd om avvikelse från 
processteamets rekommendationer utifrån ett regionalt perspektiv.  

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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