Handlingsplan 2021 Temagrupp Psykiatri
Utveckla samordnad vård, tandvård, stöd och omsorg för individen genom att fokusera på:
- In- och utskrivningsprocessen
- Tidiga samordnade insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa
- Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa/sjukdom

In- och utskrivningsprocessen
Delmål

Aktivitet/Ansvar

Uppföljning

Ingen skrivs ut från
slutenvården utan att
planering finns.

PSYKSAM analyserar
rapporterade avvikelser i
samverkan och tar fram
åtgärdsförslag.

Halvårsrapport första kvartalet
av 2021, först till temagruppen
sedan till ledningsrådet.
Därefter med hjälp av
MedControl PRO enligt
länsgemensam rutin.

Brukarmedverkan tydliggörs i
avvikelseanalys.
Aktivitet: brukarrepresentanter
medverkar vid
avvikelseanalysen och förslag till
åtgärder.
Ansvar: följs upp genom
temagruppens och PSYKSAMs
brukarrepresentanter.
Följa implementering av
förändrade arbetssätt enligt
Lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälsooch sjukvård. (2017:612)

Följa statistik kring in- och
utskrivningsprocessen, så som
antal vårddagar kvar som UK,
antal SIP i SAMSA, antal
skickade vårdbegäran och
meddelande till vård och
omsorg.

Fortsatt arbete med SKR:s skrift
om samverkan i komplexa
situationer vid utskrivning från
heldygnsvård i flera forum.

Kursdag 1 och 2 på Basnivå i
samverkan – arbetsgång för
vård- och stödsamordning.

Koppla samman information UG
SAMSA och Samsynsgruppen.

Öka UG SAMSA:s kunskap och
förankring om lokal situation vid
in/utskrivningsprocesser och
öka Samsynsgruppens kunskap
om delregional rutin för vidare
implementering på lokal nivå.
Stöd från UG SAMSA till
Samsynsgruppen.

Kommunikationsplan

Månadsvis Process-statistik från
SAMSA:
https://www.vardsamverkan.se
/omraden/trygg-och-effektivutskrivning-fran-sluten-vard/
Förberett och med
kommentarer kring statistiken
inför varje temagruppsmöte.
Tex om ev ökning, minskning,
förändring, slutsats.

Kommunikationskanal: mellan
Samsynsgruppen/UG SAMSA =
lokal/delregional nivå.
Kommuniceras vid behov till
temagruppen och andra berörda
parter.
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Tidiga samordnade insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa
Delmål

Aktivitet/Ansvar

Uppföljning

Personer med psykisk
sjukdom erbjuds vård och
insatser inom samtliga
livsområden enligt
individuella behov.

Planering och genomförande av
samverkansutbildning, samt
implementeringsplan och
metodstöd/handledning.

Antal deltagare, fördelningen
mellan huvudmän, antal
kursbevis.

Utvecklingsledare och
processledare ansvarar för
tvådagarsutbildningen Basnivå i
samverkan och arbetsgång för
vård och stödsamordning.

Ta del av aktuella
brukarrevisioner. Analys i
temagruppen.

Kommunikationsplan

Spridning av kortfilm om
samverkan på vårdsamverkans
webb.

Ökat antal SIP för
målgruppen och utbildade
SIP-mötesledare.

Följa implementering av ny SIPriktlinje.
SIP-mötesledarutbildning
genom NOSAM följs och
genomförs under delregional
genomförandeplan psykisk
hälsa. Utvecklingsledare
ansvarar för
mötesledarutbildning.
Anpassning och utveckling av
utbildningen för personal inom
psykiatrisk vård och omsorg.

Tillämpningsanvisningen
med fokus på LVM/SIP skall
implementeras i
verksamheterna, och
revideras efter att
styrdokument har reviderats.

PSYKSAM ansvarar för
revidering och implementering
av Tillämpningsanvisningen
med fokus på LVM/SIP.

Antal SIP-möten och SIP:ar,
både kopplat till
sjukhusvistelser men också i
öppenvård.

Följa arbetsgruppen.

Antal utbildade SIPmötesledare.

Vilande arbetsgrupp inför
revideringen.

Arbetsgruppen återkopplar
när de upptar arbetet igen.

Revidering av dokumentet sker
efter revidering av den styrande
överenskommelsen samt arbete
till följd av nya regionala SIPriktlinjen.
“Samsjuklighetsutredningen”
(S 2020:08) bevakas.
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Tidiga samordnade insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa
Delmål

Aktivitet/Ansvar

Uppföljning

Kommunikationsplan

Hantering, insamling, analys
av avvikelser i
samverkan/brister i
samverkan behöver
förbättras.

Till följd av nya
länsgemensamma rutinen för
avvikelser i samverkan så
kommer ett nytt arbetssätt att
tas fram under år 2021.
Utbildningsinsatser MedControl
PRO planeras.

Följs upp via PSYKSAMs
avvikelserapportering.
Statistik och kvalitativa data
som snart går att uthämta ur
MedControl PRO.

Information, utbildning på
lokal nivå om MedControl
så att avvikelser
rapporteras in i systemet.
Via NOSAM och PSYKSAM.

Spridning av PSYKSAMS APTmaterial om avvikelser i
samverkan till enhetsnivå.

Följs upp via PSYKSAMs
avvikelserapportering.

Kommuniceras via
PSYKSAM.

Implementering av PSLriktlinjen som tagits fram
2020.

PSYKSAMs ledamöter har i
uppdrag att implementera i
respektive verksamheter.

PSYKSAM återrapporterar
till temagruppen under
kvartal 1.

På Temagruppens agenda
under 2021.

Omvärldsbevakning kopplat
till pandemins effekter för
målgruppen, med fokus på
vårt delregionala område.

Ta del av forskning, statistik,
rapporter och analyser

Stående punkt på
dagordning.

Fokus på att återupprätta
tappade kontakter till följd
av pandemin. Samsjuklighet.

UH Samsjuklighetsuppdraget.
Extra fokus på barn som
anhöriga.

Handlingsplan Psykisk Hälsa
mål 4:2 för vuxna och mål
2:2 för barn.
Följa utveckling LVM i
delregionen inklusive
relevanta avvikelser.

Samverkan ACT Göteborg
och Boendeverksamhet inom
Social resursförvaltning

Uppdragsbeskrivning framtagen
av denna arbetsgrupp under
2020 och arbetet pågår inom
arbetsgruppen, som
återrapporterar till
temagruppen.
Brukarrepresentant bjuds in till
arbetsgruppen. Undersöka
möjligheten för att anställa Peer
supportrar i ACT- team.

Koncernkontoret har
informerat temagruppen att
SU/Socialresurs/KS/HSNG
kommer att fortsätta arbetet
med avtal för ACT.

Bevaka konsekvenser av
pågående upphandling HVB

På temagruppens agenda.
Bevaka upphandlingens utfall.
Ta del av ramavtal. Hur
tillgodoses målgruppens behov?

Återkoppling till PSYKSAM
och samsynsgruppen.

Inventering LVM i
delregionen, via PSYKSAM.
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Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa/sjukdom

Delmål

Aktivitet/Ansvar

Uppföljning

Personal ska ha god kännedom
om fysisk hälsa hos personer
med psykisk sjukdom och de
personer som har behov av
insatser för förbättrad fysisk
hälsa ska erbjudas detta av
kommun, sjukvård och
tandvård.

Ökad kunskap hos medarbetare
genom gemensamma
frukostseminarier/webbseminarier
kring hälsofrämjande insatser.
Ansvar för dessa ligger på två
stycken särskilt utsedda personer
från kommun och region.

Fortsättning 2021. Följs
upp genom
avrapportering i
temagruppen.

Kommunikationsplan

God tandhälsa trots psykisk
Webbinarium/digital utbildning.
funktionsnedsättning/sjukdom
samt missbruk

Antal utfärdade
intyg/genomgångna
webb-utbildningar

Inger kommunicerar
statistik på årets andra
Temagruppsmöte (statistik
2020).

Fokus på att återupprätta
tappade kontakter till följd av
pandemin. Samsjuklighet.

Handlingsplan Psykisk
Hälsa mål 4:2 för vuxna
och mål 2:2 för barn.

Löpande rapport från
samsjuklighetsuppdraget.

UH Samsjuklighet ACT Göteborg.

NSPHiG – följa arbetet under året.
Framtagande samt spridning av
informationsmaterial genom och
till brukarorganisationerna

Rapport från
Sprida publicerat material.
brukarorganisationerna,
med fokus på tappade
kontakter. Per halvår.
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