Lägesbild Skaraborg maj 2018
Handlingsplan Psykisk Hälsa
2018-2020

Aktiviteter Vårdsamverkan Skaraborg
Handlingsplan Psykisk Hälsa 2018-2020
Internt samarbete*
Utveckling av internt
samarbete inom kommun och
vård då personen är aktuell i
fler delar hos samma part
Interprofessionellt lärande*
Olika yrkesgrupper har en
gemensam teamidentitet,
samarbetar på ett integrerat
sätt där man är ömsesidigt
beroende av varandra för att
lösa problem och tillhandahålla
hälso- och sjukvård.” planen
med en mental inställning hos
berörda att samarbeta som ett
lag. Därför ska kunskap om
teamarbete tas fram.

SIP*
Utveckling av arbetet med SIP
för att medarbetare ska ha
kompetens och trygghet i att
initiera, leda, delta och följa
upp partssammansatt arbete

Samverkansutbildning*
Medarbetare ska ha kännedom
om avtal, överenskommelser,
vårdsamverkan och
stöddokument för att kunna
samarbeta utifrån kunskap

Samordnare/CM*
För att teamarbetet ska
fungera behöver rollen som
samordnare/case manager
finnas. Det ska vi arbeta med.

Brukarinflytande*
Genom arbete med SIP, team
och samverkanskunskap
kommer brukarinflytandet att
främjas.

* Planerad start september 2018 då en person anställs för kommunikation och produktion
(2) Planerad aktivitet

Föräldrastöd
Samverkan Barn och unga
arbetar med föräldrastöd
Suicid (2)
Samverkan Geriatrik, stroke,
demens och palliativ vård har
påbörjat ett arbete med suicid.
Vi avvaktar också den
länsgemensamma
handlingsplanen

Andra aktiviteter i Skaraborg,
främjande av psykisk hälsa
Samordningsförbund, Högskola, Folkhälsa, Kommunalförbund/Kultur, Kommunalförbund/Integration

Level Up, ESF
Västra Skaraborg
Samordnade resurser
En metodik
20-29 år

Ung Arena 9.0 ESF
Östra och Norra Skaraborg
Samordnade resurser
Yrkesutbildning 15-24 år

Studio Ludum
Gullspång, Töreboda, Hjo,
Skövde o Götene
Spel som etableringsvertyg
15-24 år

Fullföljda studier (Plug in)
Skaraborg, just nu Lidköping
Främjande
6 år och uppåt

Social hållbarhet/Folkhälsa
Skövde & Töreboda
Förebyggande hembesök
Föräldrar & det nyfödda barnet

Kommunernas planerade aktiviteter 2018

där riktade medel psykisk hälsa används
• Tjänster
skolpsykolog, elevcoach, alkohol- och drogterapeut
• Utbildning
våld i nära relationer, suicidprevention, utmanande, ACT, ABS, COS, MET, ÅP, ESL,
Psyk e-bas, integrerad psykiatri, MI, IPS
• Verksamheter
familjecentral, gruppverksamheter, hembesök, sysselsättning, dagverksamhet,
hunddagis, mötesplats, fältassistent för vuxna, psykisk hälsa, suicidprevention, Psykiatriveckan
• Kommunerna i Skaraborg arbetar inte samordnat i denna fråga.

Handlingsplan Psykisk Hälsa 2018-2020 - Mål och indikatorer alla åldrar
Mål

SIP

Indikatorer

Länet

Upprättande av SIP

Vuxna: Framföra vikten av digitalt stöd

Uppföljningar

Vuxna: Uppdra åt brukarorg att följa upp

Rutin information

Vuxna: Vid behov revidera läns-gemensam riktlinje
o stöd
Unga: Revidering Västbus riktlinjer o stödmaterial

Brukarföreträdare

Systematiskt samarbete med organisationer

Diskriminering

Klagomål bemötande

Se över och vid behov ta fram utbildningsmaterial

Nollvision suicid

Antal självmord

Unga: Tillgängliggöra nationellt webbaserat verktyg
SPISS

Antal försök

Handlingsplan

Tas fram på länet enligt Folkhälsomyndighetens
uppdrag

Handlingsplan Psykisk Hälsa 2018-2020 - Mål och indikatorer vuxna
Mål
Integrerat

Indikatorer
LVM Utskrivna
Slutenvård, åter, undvika

Länet
Uppföljning av delregionala/lokala
tillämpningar av
Överenskommelsen

CM till personer psyk sjukdom
Rutiner för samordning inom socialtjänsten
EBP

Standardiserade bedömningsmetoder inom missbruk/beroende
Standardiserade bedömningsmetoder utredning alkohol
Standardiserade bedömningsmetoder drogmissbruk

Inrättande RCPH

Handlingsplan Psykisk Hälsa 2018-2020 - Mål och indikatorer barn
Mål
Föräldrastöd

Indikatorer

Länet

Manualbaserad insats
Standardiserade bedömningsmetoder föräldraförmåga

Godkända betyg

Fullföljt gymn inom 3 år
Utan godkända betyg 9:an
Elever med betydande frånvaro, antal

Rätt insatser psyk

Barn/unga slutenvård psyk
Standardiserade bedömningsmetoder utredning missbruk

Förebygga/uppmärksamma
alkohol/droger

Riskkonsumtion åk9
Riskkonsumtion åk2 gy
Använt narkotika åk9
Använt narkotika åk2 gy

Sammanställa kunskap o ta fram
regionalt inriktningsdokument för
integrerade mottagningar unga

Länsnivå maj 2018
Handlingsplan Psykisk Hälsa 2018-2020

Sammanfattning av nuläge Skaraborg
Handlingsplan Psykisk hälsa 2018-2020
I Skaraborg finns insatser kopplade till de flesta mål i handlingsplanen. Vårdsamverkan fokuserar på
• Rutiner för samordning
• SIP
• Brukarinflytande
• CM/Samordnare
• Suicid
• Föräldrastöd

• Rätt insatser inom psykiatri
Samtidigt pågår arbete mot
• Godkända betyg
• Övriga mål genom arbete på länsnivå som kommer att spridas till Skaraborgs kommuner.

Aktiviteter på olika
nivåer

Aktiviteter
Vårdsamverkan
Skaraborg

Aktiviteter på
länsnivå

Handlingsplan
Psykisk hälsa

Aktiviteter VGR

Aktiviteter i
kommuner
Skaraborg

Uppföljning
Det företag som anlitats för att arbeta fram indikatorer, kommer troligtvis även
att hjälpa till med uppföljning. Avtal är inte klart ännu men förhandlingar pågår
(180601).
Uppdraget till företaget är att göra ett så kommunikativt material som möjligt på så
”låg nivå” (kommun) som möjligt. Alla siffror kan dock inte brytas ner på kommun
nivå.
Länssamordnarna ska få underlaget i höst, i god tid innan den 31 oktober, då
uppföljningen till SKL ska göras.

