
 

 

Verksamhetsberättelse Regionalt processteam schizofreni år 2019 
Nuläge och förbättringsidéer Mål och lärande 

Bakgrund: NR schizofreni reviderades 2018 

Regional GAP-analys 2018 med framtagande av  

- Regional plan för implementering av NR 

- Vägledning Nationella riktlinjer i samverkan 

kommun och sjukvård 

 

Nationellt Vård- och insatsprogram utarbetat och lanserat maj 2019 

Uppstart av Personcentrerat och samordnat vårdförlopp schizofreni 

RPT Schizofreni har representanter från alla förvaltningar och 

professioner. Brukarrepresentant som representerar 

Intresseföreningen för schizofreni och Schizofreniförbundet 

RPT har träffats ca 1g/mån under året, halvdag  

 

Mål 

Minska gapet gentemot rekommendationerna och arbeta för minskade 

inomregionala skillnader; 

• En väsentlig del i återhämtning från psykossjukdom 
är att patienten själv aktivt medverkar i att få sitt liv 
att fungera. Därför bör man sträva efter att alla beslut 
om vård och stöd fattas tillsammans med patienten 
själv i ett delat beslutsfattande. 

• Samordnade evidensbaserade insatser för att pat ska 
komma tillbaka till aktivt liv. 
Återhämtningsperspektiv där man samordnar de 
insatser som behövs i form av medicin, utbildning, 
stöd i arbete/studier, färdighetsträning, psykologisk 
behandling mm. Krävs inom resp organisation men 
också mellan huvudmän för att inventera och 
samordnat planera för patientens behov. 

• Förebygga och behandla fysisk ohälsa. Viktigt o 
prioriterat område som måste bli bättre om vi ska 
minska ojämlikheten i hälsa o livslängd för denna 
målgrupp.  Uppmärksamma målgruppens fysiska 
hälsa och stödja patienten i de somatiska 
vårdkontakterna. 

• Ökad förutsättning att följa upp genom ökad registrering i 

kvalitetsregister PsykosR 
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Nuläge/GAP 

Det största gapet för vårt diagnosområde handlar om. 

- låg grad av sysselsättning 

- förtida död relaterad till somatisk ohälsa  

delaktighet i vård och stöd 

- Integrerade insatser vid samsjuklighet psykos 

och beroende/missbruk 

 

Samordning, individuell anpassning och uppföljning av stöd och 

insatser för återhämtning 

Skyddsfaktorer-kontinuerlig neuroleptikabehandling och samordnat 

stöd för återhämtning minskar risken för återinsjuknande och 

succesiv försämring 

 

 

Tillvägagångssätt/Vad har vi gjort? 

GAP analys 

- gemensam enkät till regionens berörda 

verksamheter och de 49 kommunerna 

Processkartläggning 

- Sambandskarta 

Riktlinjearbete 

- RMR Årligt hälsosamtal 

- VIP schizofreni 
Utbildning  

- Utarbetat regional utbildning i psykopedagogisk 

utbildning för patient och närstående  

- Inventering av utbildningsbehov i 

verksamheterna 

- Utbildningsinsatser för att öka användningen av 

evidensbaserat arbetssätt och metoder 

- Utbildning i MI, MET och ÅP i samarbete med 

RPT Beroende 

- Temadag med workshop för gruppmetoder vid 

kognitiva svårigheter 

- Planering för utbildningspaket tobaksavvänjning 

- Planering för IPS- seminarium med 

kommunerna, samordningsförbunden 

- Etablerat nätverk och erbjudit metodstöd för 

upprätthållande av insatser 

Uppföljning 

- Genomgång PsykosR, Verksamhetsanalys VGR 

- Workshop tillsammans med kvalitetsregistret 

PsykosR och förbättringskunskap 
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- Samarbete med GRAL för tillgång till 

uppföljningsmått 

Problemlösningar /åtgärdsförslag 

Implementering VIP/Verkställa handlingsplanerna 

- Hälsofrämjande insatser inom öppen och slutenvård ;  
RMR Årligt hälsosamtal 
Rökfri psykiatri Hälsofrämjande strategier/aktiviteter i 
HDV  
Hälsofrämjande arbete utifrån levnadsvanor  
Utbildningar riktade till läkare och ssk i psykiatrin, 
specialistdagar, metiskurs för ssk  
Samarbete med andra RPO/RPT kring somatisk ohälsa 
hos långvarigt psykiskt sjuka  

- Samsjuklighet psykos/beroende 
I samarbete med RPT beroende erbjudit utbildningar i 
MI MET och ÅP 

- Ökad täckningsgrad i kvalitetsregister  
Del i övergripande projekt i VGR kopplat till 
kvalitetsregistren och förstärkning för specifikt arbete 
mot psykosregister  

 
- Utbildning/kompetenshöjande insatser 

Regionalt implementeringsstöd.  
Regionala utbildningar i rekommenderade metoder 

 

 

Resultat av arbetet 

Uppföljning årligt hälsosamtal enligt RMR, se bild 

Alla förvaltningar är nu utbildade i återhämtningsinriktade metoder 

och arbetssätt 

Metodstöd och nätverk för att upprätthålla arbetet 

 

Generellt ökat fokus och intresse på kvalitetsmått som återspeglas i 

ökad registrering och täckningsgrad i kvalitetsregister 
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Förbättringsidéer 

Att lokala processteam också arbetar med verksamhetsberättelse och 

verksamhetsplan 

Arbeta via samordningsförbunden i samverkan med kommunsidan 

Workshops regionalt och lokalt processteam för kommunikation och 

samarbete 

Strukturera processteamsarbetet utifrån årshjulsmodell 

Etablera och upprätthålla regionala nätverk kring insatser 

Använda digitala forum för samverkan och nätverk 

Fortsätta påbörjat förbättringsarbete 

Lärdomar och fortsatt arbete 

De lokala processteamen är helt avgörande för att omsätta och 

verkställa 

Prioritera hårt med ett fåtal förbättringspunkter 

 

 


