Fokusområden

Förebyggande och
främjande arbete

Tillgängliga tidiga
insatser

Enskildas delaktighet och
rättigheter

Utsatta grupper

Ledning, styrning
och organisation

Mål

1.1 Nollvision om suicid i
Västra Götaland.

2.1 Äldre personer med
psykisk ohälsa ska få rätt
vård och stöd.

3.1 Personer som har behov av
samordnade insatser ska ha en SIP.
3.2 Brukarföreträdare ska erbjudas
delaktighet i utvecklingsarbete.

4.1 Ingen ska diskrimineras eller
uppleva negativt bemötande i
kontakterna med kommunerna och
regionen.
4.2 Personer med missbruk, psykisk
ohälsa och/eller komplex
problematik ska få integrerade
insatser.

5.1 Invånare ska få
tillgång till
evidensbaserade
metoder inom vård,
stöd och behandling.

Prioriterade
aktiviteter

Följa framtagandet av
länsgemensam
handlingsplan för
suicidprevention och
framtagandet av
genomförandeplan för
suicidprevention
Fortsätta med Första
hjälpen till psykisk hälsautbildningar, MHFA
Processtöd till befintligt
nätverk förMHFA
instruktörer
Främja
kunskapsutveckling för
instruktörer i samverkan
med avdelning Folkhälsa,
Vgregionen.

Fortsätta med
Första hjälpen till
psykisk hälsa utbildningar, MHFA.
Processtöd till
befintligt nätverk för
instruktörer. Främja
kunskapsutveckling
för instruktörer i
samverkan med
avdelning folkhälsa.
Arrangera
konferenser för
kunskapsutveckling i
samverkan med GR.

Utbildning för
mötesledare/koordinatorer för
SIPmöten
Information och utbildning om
SIP till den enskilde och dess
anhöriga (patient och
anhörigföreningarna)
Brukarföreträdare ska finnas
iTemagrupperna
Implementera
utvärderingsverktyget SIPkollen

Spridningskonferens om
mänskliga rättigheter utifrån
rättighetslagstiftning och
diskrimineringsgrunder
Nyttja första hjälpares
dubbelkompetens
(kultur/språk och
yrkeskunskap)
Följa samverkansplanen kring
integrerade arbetssätt (TG
psykiatri)

Följa nationella
riktlinjer för
målgrupper som är
gemensamma för
huvudmännen och
som ger
rekommendationer
om vilka
behandlingar och
metoder som olika
verksamheter i vård
och omsorg bör
satsa på.
Delta i och följa
arbetet inom
Regionalt
resurscentrum för
psykisk hälsa.

Vuxna

Fokusområden

Förebyggande och
främjande arbete

Tillgängliga tidiga insatser

Enskildas delaktighet och
rättigheter

Utsatta grupper

Ledning, styrning och
organisation

Mål

1.1 Föräldrar ska
erbjudas stöd under
barnets hela uppväxt.
1.2 Alla elever ska
lämna grund och
gymnasieskolan med
godkända betyg.

2.1 Barn och unga med psykisk
ohälsa ska få rätt insatser i rätt
tid.
2.2 Förebygga och
uppmärksamma bruk av alkohol
och narkotika bland unga.

3.1 Barn och unga som har behov
av samordnade insatser ska ha en
SIP/Västbusplan.
3.2 Brukarföreträdare ska
erbjudas delaktighet i
utvecklingsarbete.

4.1 Ingen ska diskrimineras
eller uppleva negativt
bemötande i kontakterna
med kommunerna och
regionen.

5.1 Nollvision om suicid i
Västra Götaland.

Prioriterade
aktiviteter

Aktiviteter enligt
Samverkansplan
Temagrupp barn
och unga.

Aktiviteter enligt
Samverkansplan
Temagrupp barn och unga.
Inleda dialog med YAM
instruktörer kring behov av
nätverk och
kunskapsutveckling
Säkerställa att barn som
anhöriga, uppmärksammas
och får det stöd de behöver
från båda huvudmännen –
ingår i temagrupp psykiatris
arbete med framtagande av
tillämpningsanvisningar
(Överenskommelse om
samverkan kring personer
med psykisk
funktionsnedsättning och
personer med missbruk)

Utbildning för
mötesledare/koordinatorer
för SIP-möten
Värna om Västbusformen
genom pågående aktiviteter
i Temagrupp barn och unga
Referensgruppsmöten med
brukarorganisationer i
Temagrupp barn och unga
Information och utbildning
om SIP till den enskilde och
dess anhöriga (patient och
anhörigföreningarna)
Implementera
utvärderingsverktyget
SIP-kollen

Spridningskonferens om
mänskliga rättigheter
utifrån
rättighetslagstiftning och
diskrimineringsgrunder
Utbildning för personal
som möter nyanlända
barn och unga.
Barnkonventionen - från
teori till praktik –
webbutbildning,
VGregionen

Följa framtagandet
av länsgemensam
handlingsplan för
suicidprevention och
genomförandeplan
för suicidprevention
Utbilda i Första
hjälpen till psykisk
hälsa (MHFA) ungdomsprogrammet för
personal som möter
ungdomar
Utbildning i Youth
Aware of Mental
Health (YAM) för
ungdomar 14 -16 år
Introutbildning för
nyanställda inom
psykiatri

Barn & unga

