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SAMVERKANSOMRÅDE
Handlingsplanen omfattar Vårdsamverkan Fyrbodals samverkansområden:
 Sammansatta vård-och omsorgsbehov
 Psykiatri, missbruk och beroende
 Information och kommunikation
 Barn och unga
Uppföljning
Handlingsplanen är ett levande dokument och skall följas upp kontinuerligt i närsjukvårdsgruppen.

Användbara länkar:
Vårdsamverkan i Västra Götaland - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)
Handlingsplan för psykisk hälsa - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)
Kunskap - MFD

Information och kommunikation- Gemensam
-

SIP
Tillämpning av den nya riktlinjen och det kommer att bildas en arbetsgrupp. Utbildning för alla chefer i SIP?
Riktlinje för SIP i Västra Götaland 2020-2023 (vgregion.se)

-

Sucid prevention?
Handlingsplan suicidprevention i Västra Götaland - slutlig (vgregion.se)

Inventera vilka delar som ska vara berörda?
-

Information till kommuninvånarna? Patienter, brukare, klienter, anhöriga, föräldrar?
Länka till varandras hemsidor?

Vad vill vi uppnå?
SIP
Suicidprevention

Hur ska vi göra?

Vem ska gör det?

Hur ska vi mäta?

När ska det
vara klart?

Resultat

Psykiatri, missbruk och beroende
Äldre med ängslan, oro och ångest inom äldreomsorg?
Vad vill vi uppnå?
Lokal handlingsplan- är
upprättad och ska
rapoorteras till
Närsjukvårdsgruppen.

Hur ska vi göra?

Vem ska gör det?

Hur ska vi mäta?

När ska det
vara klart?

Resultat

Barn och unga
Samverkan barn och unga psykisk hälsa- BUP och alla övriga.
Överenskommelse Barn och unga istället för Västbus?
Gemensam dragning om överenskommelsen och sätta en aktivitet kopplat till mål om en gemensam syn?
Föräldrastöd ABC för fler grupper integration och funktionsnedsättning.
Elevhälsan- samsa? Politiken?
Vad vill vi uppnå?
Samverkan barn och
unga pykiska hälsa
ABC-föräldrastöd
8-månaders hembesök
Familjecentral

Hur ska vi göra?

Vem ska gör det?

Hur ska vi mäta?

När ska det
vara klart?

Resultat

Sammansatta vård-och omsorgsbehov
Vuxna/ Äldre
Färdplan nära vård- hur ska det implementeras? Göras känd för oss alla.
Demens- minnesmottagningen? BPSD?
Vad vill vi uppnå?
Olämpliga läkemedel för
alla vuxna.
Färdplan nära vård
Stöd vid demens

Hur ska vi göra?

Vem ska gör det?

Hur ska vi mäta?

När ska det
vara klart?

Resultat

