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 Maj 2015 – 3 medarbetare går 2 dagars grundutbildning i Stockholm

 Maj 2015 – Ansökan om projektmedel

 September 2015- Projektstart. Första grupperna i Hässleholm och 

Helsingborg startas upp. Utbildning av kollegor på våra verksamheter 

påbörjas

 December 2015 – Utbildning av Malmö samt Lund genomförs



April 2016

 Helsingborg/Ängelholm:  3 aktiva grupper. Totalt 21 patienter. 10 personal utbildade plus 

ytterligare 3 personal som idag ej längre arbetar på mottagningen.

 Lund: 3 aktiva grupper. Totalt 12 patienter. 8 personal utbildade.

 Kristianstad/Hässleholm: 4 aktiva grupper. Totalt 11 patienter. 15 personal utbildade.

 Malmö: 1 aktiv grupp. 5 patienter.  8 personal utbildade.



Sammanfattning

 41 personal utbildade. Totalt 12 aktiva IMR-grupper. 49 patienter deltar. Alla 

4 verksamhetsområden har grupper igång. 

 Avhopp från grupp har skett i liten utsträckning. 2 patienter i Lund, 2 i 

Hässleholm och 2 i Helsingborg. 

 Utvärdering och Metodtrohetsmätning har i viss omfattning genomförts men 

ej ännu sammanställts. 



Mätning Vårdproduktion

 Mätning grundar sig på 1 grupp om 5 patienter med 2 ledare, d.v.s. en genomsnittlig grupp till sin storlek. Besöken som 

genomförande av IMR-grupper producerar är att betrakta som s.k. ”teambesök, annan vårdgivare”. Ett sådant besök tar i 

vanliga fall som minst två personal i anspråk och förberedelser samt genomförande kan antas sammanlagt ta en timmes tid. En 

IMR-träff tar cirka 15 minuter att förbereda och en timme att genomföra. Då Kristianstadsgruppen träffas två gånger per vecka 

produceras 10 ”teambesök, annan vårdgivare” med 5 arbetstimmar. Motsvarande arbetstid skulle vid reguljära besök resultera i 

2,5 ”teambesök, annan vårdgivare”.

 Kristianstads psykosteam har i uppdrag att utföra 770 ”teambesök, annan vårdgivare”. IMR innehåller material för 40 sessioner. 

Givet att man driver grupper av genomsnittlig storlek (som ovan) kan vi se att 3,85 IMR-grupper behöver slutföra materialet per 

år för att klara ålagt besöksuppdrag. Detta tar 385 arbetstimmar i anspråk, givet två gruppledare per session. För att kunna 

genomföra besöksuppdraget med reguljära besök, enligt ovan, krävs 1540 arbetstimmar.



Planering inför framtiden

 Fortsatt rekrytering av patienter till nya IMR-grupper

 Utbildning av Ystad, Simrishamn och Trelleborg. Ytterligare utbildningsomgång 

i Malmö

 Samarbete med kommuner

 Ny ansökan om projektmedel


