
 

 
 
Välkommen att ansöka till  
Bättre vård mindre tvång  
  

Genombrottsprogram  
Barn och Unga 2017 

Under förutsättning att en överenskommelse mellan SKL och staten kommer till stånd, och att 

medel tilldelas Uppdrag Psykisk Hälsa under 2017, kommer vi att genomföra ett 

genombrottsprogram riktat till barn och unga med behov av komplexa insatser. Syftet är att ge stöd 

och verktyg för att förbättra kvaliteten i metoder och arbetssätt med målsättningen att ge en god och 

säker vård med ett tydligt patientperspektiv.  

Genombrottsprogrammet riktar sig till barn- och ungdomspsykiatrins öppen- samt heldygnsvård 

med respektive samverkanspartners.  

Vi öppnar också upp för att kunna söka på tre olika nivåer: 

1. Som team från enskild enhet i heldygnsvård eller öppenvård  

2. Som sammansatt team mellan två enheter; antingen två av ovanstående eller något av 

ovanstående tillsammans med annan aktör t.ex. socialtjänst eller skola 

3. Som sammansatt team mellan flera aktörer, dock måste heldygnsvård eller öppenvård delta i 

detta team. 

Genombrottsprogrammet pågår under 10 månader med fyra lärandeseminarier (LS) samt 

arbetsperioder däremellan. Utsedda team på 6-10 personer arbetar systematiskt med 

förbättringsarbete enligt genombrottsmetodiken. Inom ramen för Genombrottsprogram 

Barn och Unga kommer första linjens chef samt den medicinskt ansvariga läkaren eller 

motsvarande, att genomföra ett eget förbättringsarbete. Erfarenheter från föregående 

förbättringsprogram visar att det är en fördel att dessa nyckelpersoner deltar och att team 

som haft dessa med lyckas bättre i sitt förbättringsarbete. 

Ansök om deltagande senast den 16 december 2016.   

 

Förbättringsarbetet bygger på ett systematiskt arbetssätt där ni får möjligheter att testa 

förändringsidéer i den miljö ni arbetar i. För att åstadkomma varaktiga förbättringar, och för att 

bättre tillmötesgå krav och behov från medborgare, patienter och närstående behövs förändringar i 

flöden och processer, tas tillvara och ses över, särskilt det förebyggande arbete som kan förhindra 

tvångsåtgärder. Arbete behövs också för att skapa engagemang, förankring och delaktighet i er 

verksamhet. Förändringsarbetet kommer förhoppningsvis även nödvändiggöra behov av 

diskussioner om etik och verksamhetens värdegrund.        

Målsättningen med Genombrottsprogrammet är:  

 Att minska behovet och därmed användandet av tvångsvård och tvångsåtgärder  

 Att utveckla kunskap och förbättra kvaliteten vid insatser 

 Att förbättra barn och ungas upplevelse av delaktighet 

 Att utveckla samverkan mellan aktuella aktörer 
 

 
 



 

 

Tid och plats: 

Lärandeseminarium 1 för chefer och medicinskt ansvariga läkare den 14-16 februari 2017 

      Lärandeseminarium 1 för team den 15-16 februari 2017 

Plats: Clarion Hotel Stockholm 

 

Lärandeseminarium 2 för chefer och medicinskt ansvariga läkare den 7-9 juni 2017 

Lärandeseminarium 2 för team den 8-9 juni 2017 

Plats: Clarion Hotel Stockholm 

 

Lärandeseminarium 3 för chefer och medicinskt ansvariga läkare den 12-14 september 2017 

Lärandeseminarium 3 för team den 13-14 september 

Plats: Clarion Hotel Stockholm 

 

Lärandeseminarium 4 för chefer och medicinskt ansvariga läkare 21-23 november 2017 

Lärandeseminarium 4 för team 22-23 november 2017 

Plats: Clarion Hotel Stockholm 

 

Inför Lärandeseminarium 1 ska team och ledarpar göra ett förberedelsearbete/kartläggning som 

ligger till grund för det förbättringsarbete som sedan ska genomföras. Detta förberedelsematerial 

kommer att skickas ut i samband med antagningsbeskedet. I arbetsperioderna mellan 

lärandeseminarierna ska deltagande team och ledarpar genomföra olika aktiviteter, kontinuerliga 

mätningar och skriva delrapporter.  

 

I genombrottsprogrammet kommer vi att använda oss av det digitala stödet för förbättringsarbete, 

Genombrott.nu. 

  

Anmälan: Ifyllt formulär skickas via e-post till sofie.johansson@skl.se senast den 16 december 

2016. 

 

Kostnad: Deltagande teams organisation står för middagar och logi under LS samt resor och 

arbetstidskostnader för deltagare. SKL bekostar projektgrupp, föreläsare, konferensavgifter 

(vilket inkluderar lokaler, fika samt lunch), material samt en metodcoach till varje team. 

 

 

Information och frågor om Genombrottsprogram Barn och Unga:  
 

Administrativa frågor: sofie.johansson@skl.se 

Projektledare: catrin.hagerholm@sll.se 

Programledare: nina.back@sll.se 

   karin.torell@skane.se 
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