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Ett brett samarbete
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A. Bättre livskvalitet och minskad sjukdomsbörda för patienter/klienter 
med psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning

B. Bättre tillgång till evidensbaserad psykosocial behandling för 
patienter/klienter med psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning

C. Skapa förutsättningar inom alla landsting att självständigt bedriva 
utbildning, handledning och behandling med IMR, via mobil teknik 

Målsättningar
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Professionella

Manual

Patienter

Uppgifter

Tablet-app Smartphone-app

Hur kan mobil teknik stötta implementering?
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Hur kan mobil teknik stötta implementering?

HANDLEDAREBEHANDLAREPATIENTER
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Upplägg förutsättningar

 Chefen uppmanas välja ut medarbetare som ska ha mandat, dvs 

utrymme i sin tjänst att arbeta med metoden och även lära andra. 

 Varje deltagare får låna en iPad under projekttiden, som man kan få 

behålla om metoden implementeras och spridits på kliniken/i 

verksamheten. 

 Målgrupp: Personer med erfarenhet av metodutbildning och/eller 

handledning och intresse för verksamhetsutveckling. 

 Personerna får underutbildningsserien stöd i att bistå kollegor i sina 

respektive landsting att genomföra IMR. 
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IMR-projektets arbetsprocess

Utbildningsdagar Avstämningar Utvärdering Fortsatt 
spridning
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Utbildade utbildare spridning

 Personer i 18 län har gått utbildning. 

Av dessa har fyra län har avbrutit.

 Ojämn spridning inom länen.

 Från både landsting och kommuner.

 Psykosvård och allmänpsykiatri, 

rättspsykiatri.
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Implementering, spridning, förvaltning –
Projektplatsen och SecureMailbox tillsammans

Två forum:

 Projektplatsen – nätverkande, handledning stöd i 

implementering och utvecklingsfrågor. 

 SecureMailbox – ett säkert sätt att hantera sekretessbelagd 

information – ska alltid användas i dessa fall!
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IMR-nätverket

Utbildade utbildare – de som gått utbildning via SKL

 Tre grupper

 61 personer 

Utbildade av utbildarna

 Ca 150 personer
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Projektplatsen IMR-nätverket

 Samlingsplats för personer som jobbar med IMR i landet.

 Begränsat till personer som är verksamma inom 

psykiatri/socialpsykiatri. 
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Forum för konversationer, tips och handledning

- Att man delar med sig av information och ställer frågor och 

svarar på andras frågor – ”så här har vi gjort”.

- När någon vill ha input så kan  man dela med sig av 

personliga presentationer och dokumentation direkt i 

flödet.
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Utvärdering - enkäter

1 Utbildade utbildare

 Implementeringsprocessen

 IMR-appen

 m.m. 

2 Utbildade IMR användare 

 Hur de jobbar med IMR programmet.
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Preliminära OBS! resultat – steg 1 
Utbildade utbildare 

 Nästan alla (88%) har kommit igång och jobbat med patienter.

 De flesta är halvvägs i IMR programmet.

 Nästan lika vanligt individuellt som i grupp.

 50/50 har utbildat på en enhet/flera enheter.
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Reaktioner

 Majoritet positiva till att få ta 

stort eget ansvar för 

implementeringen.

 De flesta upplever att det 

fungerar med tekniken och 

supporten i nätverket.

 Appen bra metodstöd.

 Utvecklande att utbilda.

 Frihet att välja modell för 

implementering, ledningen 

kunde påverka.

 Ibland problem med 

ledningen och förankring.

 Beställningar av iPad blir 

ibland ifrågasatta.

 Ensamt.

 Stort ansvar.

 Tidsbrist.

+ -
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Fortsatt implementering och spridning

 Fler utbildningstillfällen – nästa 

21-22 november 2016
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Tack!

Kontakt:

zophia.mellgren@skl.se

rickardfardig@gmail.com
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