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Analys, handlingsplan - riktade insatser inom området psykisk hälsa 2018 
Äldres psykiska hälsa  

Äldre har i stor utsträckning oupp-
täckt och obehandlad psykisk ohälsa. 

1. Främjande förebyggande 
2. Tidiga och tillgängliga 
insatser 

 
 

 
 
 

Interventionslogik Indikatorer Datakällor Antaganden/Hot 

Vad förväntas satsningen uppnå på 
längre sikt? 
Äldre med psykisk ohälsa och deras 
anhöriga känner sig trygga med vård 
och omsorg.  
 
Personal som möter äldre med 
psykisk ohälsa har verktyg för att 
möta, förstå och hantera situationer 
som uppstår. 
Struktur finns för hur personal kan få 
stöd och handledning 

Hur kan det mätas? 
Ökad upplevelse av trygghet och 
nöjdhet hos brukare och anhöriga. 
Andel av äldre personer med psykisk 
ohälsa som uppger att de känner sig 
trygga med den vård och omsorg de 
får.   
Andel personal som har fått 
utbildning om äldres psykiska hälsa  
(t ex psyk-e bas, MHFA äldre)  
Finns rutin för stöd och handledning 
av personal?  

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Enkäter till brukare, anhöriga, 
personal, ledning. 
Inventeringsresultat. 
Intervjuer brukare, anhöriga, 
personal. 
Kompetensutvecklingsplan. 
  
Resultat och uppföljning saknas 
eftersom insatsen hittills varit 
mycket begränsad.  

Vilka antaganden är en förutsättning 
för att satsningen ska uppnå de 
långsiktiga utfallen?  
Ekonomi, personalförsörjning, 
motivation/engagemang. 
 
 
 
 
 

Vilka resultat förväntas satsningen 
uppnå på kort sikt? 
Personal som i sitt dagliga arbete 
möter äldre har kunskap och bered-
skap att bemöta personer som har 
psykisk ohälsa. Chefer har kunskap 
om gällande lagstiftning, avtal samt 
länsöverenskommelser. 

Hur kan det mätas? 
 
Andel utbildade 
 
Andel metodstödjare  

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Utbildningsstatistik 
 
Enkäter till personal och ledning  
 

Vilka antaganden är en förutsättning 
för att satsningens kortsiktiga utfall 
uppnås? 
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Vilka aktiviteter ska genomföras i 
satsningen? 
 
Inventering av relevanta utbildningar 
för baspersonal.  
 
Inventering av hur stor andel av 
baspersonal och chefer som har 
relevant utbildning. 
Genomföra utbildningar för 
baspersonal och chefer. 
 
Psyk-e senior implementeras 
 
Planera att delta i NSPH:s projekt 
”Åldras och må bra”. Koppla 
forskningsprojekt till det. 

Hur mäts aktiviteternas 
genomförande och att målgruppen 
nås? 
Andel utbildade. 
Inventering gjord? Ja/Nej/Delvis 
2018 - Ja 
Inventering gjord? Ja/Nej/Delvis 
2018 - Delvis 
Andel utbildade. 
 
Öka andelen utbildade jämfört med 
inventeringen 
 
 
 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Utbildningsstatistik 
 
 

Vilka antaganden är en förutsättning 
för att satsningens aktiviteter kan 
genomföras? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förutsatt att NSPH får medel och kan 
starta projektet. 
Forskningsansökan (till Aktiestinsen) 
godkänns 

Vilka resurser, verktyg och 
strukturer behövs för att genomföra 
satsningens aktiviteter? 
Personella och ekonomiska resurser 
samt information till berörda.  

Hur kan det mätas? 
Hur stora resurser avsätts till 
satsningen 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Budget och verksamhetsuppföljning 

Vilka antaganden är en förutsättning 
för satsningens insatta resurser? 
Att verksamheterna avsätter tid för 
utbildning och implementering av 
kunskapen i det dagliga arbetet. 
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Somatisk hälsa  1. Förebyggande och 
främjande 
2. Tidiga insatser 

 Kommentar: 
Pilotprojekt genomfört och 
spridningsarbete/implementering 
pågår. 

Interventionslogik Indikatorer Datakällor Antaganden/Hot 

Vad förväntas satsningen uppnå på 
längre sikt? 
Förbättrad somatisk hälsa hos 
personer med psykisk sjukdom. 
Minskad överdödlighet i 
målgruppen. 
 

Hur kan det mätas? 
Följa dödsorsak och medellivslängd i 
gruppen individer med psykisk 
sjukdom. 

Vilka data kan användas för 
mätning? 
Befolkningsstatistik 
Dödsorsaksregistret 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningen ska 
uppnå de långsiktiga utfallen?  
Arbetet måste präglas av uthållighet 
och långsiktighet. 
Information till patienter och 
närstående. 

Vilka resultat förväntas satsningen 
uppnå på kort sikt? 
Förbättrade levnadsvanor 
 

Hur kan det mätas? 
Antal givna enkla råd/rådgivande 
samtal/kvalificerade råd kring 
levnadsvanor.  
Finns/används rutin vid 
läkemedelsförskrivning med risk för 
metabolt syndrom och viktuppgång.  

Vilka data kan användas för 
mätning? 
Kvalitetsregister  
Kommunernas dokumentations-
system  
Cosmic 
Projektdokumentation. 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
kortsiktiga utfall uppnås? 
Arbetet prioriteras i verksamheten. 
Samverkan mellan huvudmännen. 

Vilka aktiviteter ska genomföras i 
satsningen? 
Steg 2: Pilotprojektet är avslutat och 
nu pågår spridning. 
Höst 2018:  
- Uppföljning av projektet via enkät 
till länets kommuner. 
- Avstämning av insatser/läget inom 
Regionens psykiatri. 
 

Hur mäts aktiviteternas 
genomförande och att målgruppen 
nås? 
Fakta om projektet och mätetal 
samlas och följs. 
 
 
 

Vilka data kan användas för 
mätning? 
Cosmic 
Kvalitetsregister 
Kommunernas 
dokumentationssystem 
Projektdokumentation 
Enkätresultat 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
aktiviteter kan genomföras? 
Arbetet prioriteras i verksamheten 
Samverkan mellan huvudmännen 
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Vilka resurser, verktyg och 
strukturer behövs för att genomföra 
satsningens aktiviteter? 
Stöd för uppföljning och ledning  
Resurser 
Implementeringsplan 
 

Hur kan det mätas? 
 
Timmar avsatta för projektet. 
 
Ekonomi avsatt för projektet 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Uppföljningsdata för Region 
Jönköpings län och länets kommuner 
Kommunal utveckling. 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för satsningens insatta 
resurser? 
Arbetet prioriteras i verksamheten 
Samverkan mellan huvudmännen 
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Suicidprevention 
 

1. Främjande förebyggande 
5. Ledning, styrning 
organisation 

 KOMMENTAR: 
Arbetet fortgår långsiktigt enligt 
tidigare planering  

Interventionslogik Indikatorer Datakällor Antaganden/Hot 

Vad förväntas satsningen uppnå på 
längre sikt?  
 
Minskat antal suicid/suicidförsök 

Hur kan det mätas? 
Antal suicid/suicidförsök 
 
Antal 112-larm om suicidförsök  

Vilka data kan användas för 
mätning? 
Cosmic,  
Dödsorsaksregistret. 
Larmstatistik SOS 

Vilka antaganden är en förutsätt-
ning för att satsningen ska uppnå de 
långsiktiga utfallen?  
Långsiktighet och uthållighet i 
arbetet. 

Vilka resultat förväntas satsningen 
uppnå på kort sikt? 
”Blåljuspersonal” har ökad kunskap 
om suicidalitet och bemötande vid 
suicidrisk. 

Hur kan det mätas? 
Resultat av utvärderingar 
utbildningar. 
Antal utbildningsinsatser. 

Vilka data kan användas för 
mätning? 
Verksamhetsrapporter ”blåljus”  
Utvärderingsresultat 
Utbildningsstatistik  

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
kortsiktiga utfall uppnås? 
Utbildningsinsatser prioriteras i 
verksamheten 

Vilka aktiviteter ska genomföras i 
satsningen? 
Upprätthålla och följa upp 
larmplanen  
Utveckla stöd till efterlevande efter 
suicid - särskilt fokus på barn. 
Utbildningsinsatser om psykisk 
ohälsa och suicidalitet (kommun, 
region, primärvård, blåljus, AF, FK 
Stöd till kommuners arbete med 
lokal suicidpreventiv handlingsplan.  
Samordna instruktörer/utbildare i 
psyk-e bas, MHFA 
Utbildning kring suicid och psykisk 
hälsa för de personer som naturligt 
finns kring lantbrukarna ex. LRF. 

Hushållningssällskapet, 
lantbrevbärare, mjölktransport och 

Hur mäts aktiviteternas 
genomförande och att målgruppen 
nås? 
Uppföljning av larmplan 
 
Antal genomförda utbildningar/ 
antal utbildade personer 
 
 
Antal lokala handlingsplaner. 
 
 
 
 
Antal genomförda utbildningar/ 
antal utbildade personer. 

Vilka data kan användas för 
mätning? 
 
 
 
Utbildningsstatistik 
 
Verksamhetsberättelser. 
 
Inventering av antal handlingsplaner 
och kännedom om larmplan. 
 
 
 
Utbildningsstatistik 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
aktiviteter kan genomföras? 
 
Fortsatt samverkan mellan alla 
inblandade aktörer.  
 
Huvudmännen finansierar 
gemensamt tjänst som arbetar 
fortlöpande med frågan.  
 
 
 
 
Samverkan mellan inblandade 
aktörer (Region Jönköpings län och 
Räddningstjänsten). 
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länsstyrelsens tjänstemän som 
jobbar med Lantbruk utifrån beslut 
från Region Jönköpings läns högsta 
politiska- och tjänstemannaledning 
och LRF. 

Vilka resurser, verktyg och 
strukturer behövs för att genomföra 
satsningens aktiviteter? 
Huvudmannagemensam satsning, 
finansiering av tjänst 

Hur kan det mätas? 
 
Finns/finns ej 

Vilken data kan användas för 
mätning? 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för satsningens insatta 
resurser? 
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Motverka stigma o 
fördomar   

1. Främjande förebyggande  KOMMENTAR: 
Projekten kring delaktighet o 
inflytande bidrar till att motverka 
stigmatisering och fördomar. 

Interventionslogik Indikatorer Datakällor Antaganden/Hot 

Vad förväntas satsningen uppnå på 
längre sikt?  
Minskad stigmatisering och ökad 
kunskap om psykisk ohälsa.  

Hur kan det mätas? 
Attitydmätningar.  

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Resultat av attitydmätningar 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningen ska 
uppnå de långsiktiga utfallen?  

Vilka resultat förväntas satsningen 
uppnå på kort sikt? 
Praktiskt stöd till föreningen 
Hjärnkoll med målsättning att 
föreningen blir självgående. 

Hur kan det mätas? 
Föreningen Hjärnkoll är för 
närvarande ”vilande”. 
 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
kortsiktiga utfall uppnås? 

Vilka aktiviteter ska genomföras i 
satsningen? 
Personal stödjer föreningen 
hjärnkoll.  
NECT-handledarutbildning 

Hur mäts aktiviteternas genom-
förande och att målgruppen nås? 
Personal stödjer Hjärnkoll  
ja/nej 
Utbildad NECT-handledare finns 
ja/nej 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
aktiviteter kan genomföras? 

Vilka resurser, verktyg och 
strukturer behövs för att genomföra 
satsningens aktiviteter? 
 

Hur kan det mätas? Vilken data kan användas för 
mätning? 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för satsningens insatta 
resurser? 
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 1. Främjande förebyggande  KOMMENTAR: 
Region Jönköpings läns folkhälso-
strategi utgör underlag. 

Interventionslogik Indikatorer Datakällor Antaganden/Hot 

Vad förväntas satsningen uppnå på 
längre sikt? 
Övergripande mål att minska 
skillnader i hälsa till 2025 genom att 
agera inom 9 handlingsområden: 
1. Statistik och analys 
2. Medborgarmedverkan 
3. Hälsoekonomi 
4. Förbättringsarbete och forskning 
5. Samverkan och samlärande 
6. Barn, unga och unga vuxnas 
livsvillkor och hälsa 
7. Försörjning och sysselsättning 
8. Samhällsplanering och närmiljö 
9. Äldres livsvillkor och hälsa 
Strategiska/långsiktiga mål: 
1. Bättre strukturer i styrning och 
ledning för jämlik hälsa 
2. Stärkt samverkan och samlärande 
regionalt och lokalt 
3. Jämlik hälsa och bra livsvillkor 
genom hela livet 

Hur kan det mätas? 
Valda indikatorer för respektive 
övergripande mål finns och i 
handlingsplanen finns åtgärder för 
att bättre kunna följa hälsans 
utveckling i befolkningen. 
 
 
 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Datakällor från exempelvis SCB, 
Folkhälsoenkät UNG, arbetslöshet, 
andel långtidssjukskrivna, anmälda 
våldsbrott etc. 
Upplevd hälsa, levnadsvanor och 
psykisk hälsa via nationella enkäter 
och skolans/primärvårdens 
hälsosamtal för mer lokal data. 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningen ska 
uppnå de långsiktiga utfallen? 
 
Kraftfull samverkan i riktade 
aktiviteter till grupper 
(förutsättningar finns i länet) 
 
Det krävs även insatser nationellt för 
att påverka de socioekonomiska 
skillnaderna.  

Förebyggande och hälsofrämjande insatser – Regional strategi (2025) och handlingsplan (2017-2018) för jämlik hälsa  
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Vilka resultat förväntas satsningen 
uppnå på kort sikt? 
Totalt genomförs 69 aktiviteter 
under 2016-2017 och sammantaget 
förväntas dessa bidra till bättre 
livsvillkor och minskade skillnader i 
hälsa i Jönköpings län.  Kortsiktiga 
resultat är exempelvis att arbetssätt 
och koncept har prövats och spridits 
i länet, kompetensstöd har 
genomförs samt att konkreta 
samverkansmodeller har omsatts i 
högre grad än innan. 

Hur kan det mätas? 
1. Genom uppföljning av 
handlingsområden för respektive 
strategiskt mål (redovisas 
kontinuerligt på webben). 
 
2. Antal aktiviteter som gjorts för att 
stärka samverkan och samlärandet 
regionalt och lokalt (redovisas 
kontinuerligt på webben).  
 
På kort följs resultatet av 
aktiviteterna upp inför nästa 
handlingsplan 2018-2019. 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Uppföljning av hur väl folkhälsa och 
jämlik hälsa har en plats i 
ledningsstrukturerna.  
Uppföljning av samverkansformerna 
i länet. Antal prövade innovativa 
arbetssätt för samlärande och 
samverkan. 
Uppföljning av aktiviteterna som 
riktar sig till barn- och unga, 
försörjning och sysselsättning, 
samhällsplanering och närmiljö samt 
äldre. 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
kortsiktiga utfall uppnås? 
Regelbunden uppföljning 
 
Integrering av folkhälsa och jämlik 
hälsa i befintliga mötesplatser för 
samverkan i länet. 

Vilka aktiviteter ska genomföras i 
satsningen? 
Ca 30 aktiviteter av 69 har direkt 
eller indirekt påverkan på psykisk 
hälsa för befolkningen i stort eller för 
olika målgrupper. 
 
Exempel på aktiviteter är metodstöd 
inom psykisk hälsa till länets skolor, 
uppbyggnad av självhjälpsgrupper, 
livscaféer för unga vuxna, 
förstärkning av länets 
familjecentraler och 
ungdomsmottagningar, 
hälsokommunikatörer för stöd till 
nyanländas hälsa, webbaserat 
aktivitetsutbud för äldres hälsa samt 
spridning av Passion för livet (äldre). 

Hur mäts aktiviteternas 
genomförande och att 
målgruppennås? 
Varje aktivitet beskrivs utifrån ett 
målgruppsperspektiv (där det är 
relevant), har uppföljningsmått samt 
vem som är samordningsansvarig 
resp. vilka som är samverkansparter.  

Vilken data kan användas för 
mätning? 
I handlingsområde ”Statistik och 
analys” finns aktiviteter som ska 
förbättra analysarbetet: 
1. En statistik- och analysgrupp för 
jämlik hälsa bildas 
2. Användning av Super-Cross-
databasen säkras (data på 
micronivån) 
3. Samla statistik, resultat och 
publikationer på gemensam sida. 
4. Digitalisering av hälsosamtalen 
inom skola, bhv och primärvård 
möjliggör datafångst på gruppnivå. 
 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
aktiviteter kan genomföras? Stöd 
och uppföljning genom  
Regelbunden uppföljning av hur det 
går – finns upparbetad struktur och 
mötesplatser för uppföljningen. 
 
Resurser – Region Jönköpings län 
avsätter 3 miljoner årligen till 
genomförandet. 
 
Samverkansformer som är byggda 
för aktivitet. 
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Vilka resurser, verktyg och 
strukturer behövs för att genomföra 
satsningens aktiviteter? 
Politisk vilja och drivkraft 
Smidiga uppföljningsstrukturer via 
hemsida 
Nyttjande av kompetenser från 
centrala fält, såsom 
förbättringskunskap, 
kommunikation, hälsoekonomi, 
forskning (dvs inte enbart 
folkhälsovetenskaplig kompetens) 
Ekonomiska medel  

Hur kan det mätas? 
Politiska beslut som stödjer arbetet. 
Uppbyggda uppföljningsstrukturer. 
Kompetensbredd i genomfört 
arbete. 
Budgetuppföljning 
 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Antal besök på plus.rjl.se/folkhalsa  
 
Aktuell uppdatering via avstämningar 
med samordningsansvariga. 
 
Medverkande kompetenser i teamet. 
 
Ekonomisystemet 
 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för satsningens insatta 
resurser?  
 
Att folkhälsa och jämlik hälsa finns 
på den politiska agendan. Säkrar 
även fortsatt ekonomiskt stöd. 
 
Att den uppbyggda uppföljningssidan 
används aktivt 
 
Att det finns smidiga arbetssätt som 
underlättar nyttjandet av olika 
kompetenser. 

 

  

http://www.plus.rjl.se/folkhalsa
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Rehabiliteringsinsatser, 
återgång i arbete  

2. Tidiga och tillgängliga 
insatser  

 
 

Kommentar: 
Osäkert med medel för 
rehabiliteringsinsatser inför 2019 

Interventionslogik Indikatorer Datakällor Antaganden/Hot 

Vad förväntas satsningen uppnå på 
längre sikt?  
Minskat antal sjukskrivningsdagar.  
Ökad hälsa och återgång i arbete 

Hur kan det mätas? 
Följa antal sjukskrivningar och 
sjukskrivningslängd  
 
 

Vilka data kan användas för 
mätning?  
Sjukskrivningsstatistik  
”Rehabstöd” verktyg som ger 
detaljerad bild av enhetens 
sjukskrivningar 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningen ska 
uppnå de långsiktiga utfallen?  

Vilka resultat förväntas satsningen 
uppnå på kort sikt? 
Minskat antal sjukskrivningsdagar. 
Ökad hälsa och återgång i arbete 

Hur kan det mätas? 
Följa antal sjukskrivningar och 
sjukskrivningslängd 

Vilka data kan användas för 
mätning? 
Sjukskrivningstal 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
kortsiktiga utfall uppnås? 

Vilka aktiviteter ska genomföras i 
satsningen? 
IPS (pausad hösten 2018) 
SE (pågår i kommunerna) 
Multimodal rehab 
Undersök om indikator finns för 
upplevd hälsa på individnivå 

Hur mäts aktiviteternas 
genomförande och att målgruppen 
nås? 
Antal personer som nås av insats 
 
Vilka patientgrupper nås 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
IPS och SE projektdokumentation 
 
 
Verksamhetsdata Cosmic 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
aktiviteter kan genomföras? 

Vilka resurser, verktyg och 
strukturer behövs för att genomföra 
satsningens aktiviteter? 

Hur kan det mätas? Vilken data kan användas för 
mätning? 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för satsningens insatta 
resurser? 
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Patientstyrd inläggning 
 

2. Tidiga och tillgängliga 
insatser  

 KOMMENTAR: 
Ledningsutskott psykiatri har 
beslutat att patientstyrd inläggning 
genomförs i länet från hösten 2018.   

Interventionslogik Indikatorer Datakällor Antaganden/Hot 

Vad förväntas satsningen uppnå på 
längre sikt?  
Minskat behov av slutenvård i 
målgruppen 
Anpassat öppenvårdsstöd till 
målgruppen. 
.  

Hur kan det mätas? 
Antal inläggningar 
Antal vårddygn 
Uppföljning och utvärdering på 
individnivå. 
 
 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Produktionsdata i Diver från Cosmic. 
Manuell statistik 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningen ska 
uppnå de långsiktiga utfallen? 
Rätt målgrupp  
Tydliga och kommunicerade rutiner  
Uthållighet 

Vilka resultat förväntas satsningen 
uppnå på kort sikt? 
Minskat behov av slutenvård i 
målgruppen. 
 

Hur kan det mätas? 
Följa slutenvårdskonsumtion 
 
 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Produktionsdata i Diver från Cosmic. 

Vilka antaganden är en förutsätt-
ning för att satsningens kortsiktiga 
utfall uppnås? 
Rätt målgrupp 
Tydliga och kommunicerade rutiner 

Vilka aktiviteter ska genomföras i 
satsningen? 
Utarbeta och kommunicera rutin för 
patientstyrd inläggning  
Pröva patientstyrd inläggning i 
psykiatrisk heldygnsvård för 
definierad patientgrupp. 
 

Hur mäts aktiviteternas 
genomförande och att målgruppen 
nås? 
Vårddygn i definierad patientgrupp 
Patientstyrd inläggningar för 
definierad patientgrupp 
Fånga patientens upplevelse. 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Produktionsdata i Diver från Cosmic. 
 
 
 
Patientenkät alt. Intervju 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
aktiviteter kan genomföras? 

Vilka resurser, verktyg och 
strukturer behövs för att genomföra 
satsningens aktiviteter? 
Pilotprojekt med struktur och plan 
för uppföljning. 
Engagerad projektgrupp 

Hur kan det mätas? 
Finns projektplan med struktur och 
plan för uppföljning. 
 Ja/Nej/Delvis 
 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Projektplan 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för satsningens insatta 
resurser? 
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Utvecklad öppenvård med 
mobila team   

2. Tidiga och tillgängliga 
insatser  

 KOMMENTAR: 
Utveckling av mobila team inom 
vuxenpsykiatrin i all tre länsdelarna 
fortsätter under 2018 i enlighet med 
budget/verksamhetsplan 

Interventionslogik Indikatorer Datakällor Antaganden/Hot 

Vad förväntas satsningen uppnå på 
längre sikt?  
Minskat behov  av psykiatrisk 
heldygnsvård. 
Tillgång till mobila psykiatriska team i 
länet 
 

Hur kan det mätas? 
 
Antal vårdtillfällen 
Antal vårddagar  
Antal befintliga mobila team 
 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Produktionsdata i Diver från Cosmic. 
Verksamhetsberättelser 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningen ska 
uppnå de långsiktiga utfallen? 
  

Vilka resultat förväntas satsningen 
uppnå på kort sikt? 
Kortare och färre vårdtider inom 
psykiatrisk slutenvård. 
Utökad öppenvård. 
 

Hur kan det mätas? 
Antal vårdtillfällen 
Antal vårddagar  
Antal öppenvårdsinsatser  
 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Produktionsdata i Diver från Cosmic. 
 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
kortsiktiga utfall uppnås? 

Vilka aktiviteter ska genomföras i 
satsningen? 
 
Pilotprojekt med mobilt team. 

Hur mäts aktiviteternas 
genomförande och att målgruppen 
nås? 
Pilotprojekt har/har ej startat 
2018: finns i de tre länsdelarna 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Produktionsdata 
Verksamhetsplan 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
aktiviteter kan genomföras? 

Vilka resurser, verktyg och 
strukturer behövs för att genomföra 
satsningens aktiviteter? 
Flytta resurser från sluten till öppen 
psykiatrisk vård.  

Hur kan det mätas? 
Fördelning av resurser från sluten- 
till öppenvård i budgetarbetet. 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Budget med verksamhetsplan Region 
Jönköpings län 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för satsningens insatta 
resurser? 

 



Kommunal utveckling Jönköpings län och Region Jönköpings län 

14 

 

Inflytandesamordnare/utvecklare 
Se även bilagor i enkät 4! 

3 Enskildas delaktighet 
och rättigheter 

 KOMMENTAR: Långsiktigt arbete 
som pågår o fortsätter enligt plan. 

Interventionslogik Indikatorer Datakällor Antaganden/Hot 

Vad förväntas satsningen uppnå på längre 
sikt?  
Individens delaktighet och inflytande i 
utvecklingsarbete är en självklarhet. 

Hur kan det mätas? 
Psykiatrisk slutenvård 
 och  Psykiatrisk öppenvård: 
Resultat Nationell patientenkät 
jämför med 2014 med 2018.  
Kommunal psykiatri: 
”Brukarundersökning 
funktionshinder” 

Vilka data kan användas för 
mätning? 
Regionen: Resultat Nationell 
Patientenkät  
Länets kommuner: Rsultat 
”Brukarundersökning 
funktionshinder” 2018 

 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningen 
ska uppnå de långsiktiga utfallen?  

Vilka resultat förväntas satsningen uppnå 
på kort sikt? 
Individens inflytande och delaktighet över 
vård och stöd ökar. 

 

Hur kan det mätas? 
Psykiatrisk slutenvård: Resultat 
Nationell patientenkät  
Psykiatrisk öppenvård: Resultat 
Nationell patientenkät. 
Antal genomförda SIP. 

Vilka data kan användas för 
mätning? 
Nationell Patientenkät, SKL 
 
 
Antal SIP - data i Cosmic  

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
kortsiktiga utfall uppnås? 
 
 
  

Vilka aktiviteter ska genomföras i 
satsningen? 
Delta i arbetet med psykosprocessen 
Ingå i arb.grupp Jämlik psykiatrisk vård  
Leda och utvärdera inflytanderådet 
(samverkansprojekt) 
Integrerar brukares/närståendes 
erfarenheter och kunskap i projekt. 
Utbildning av peers. 

Hur mäts aktiviteternas genom-
förande och att målgruppen nås? 
Ja/Nej 
Ja/Nej 
Är årlig uppföljning av 
inflytanderådet gjord? Ja/Nej 
Antal projekt där brukare/när-
stående ingår. 
Antal utbildade peers. 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Närvarostatistik 
 
Årlig uppföljning av 
inflytanderådet 
Stratsys (Kommunal utveckling) 
 
Projektdokumentation 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
aktiviteter kan genomföras? 
 
Funktion inflytandesamordnare 
kvarstår. 
 
Peers utbildas och vill ingå i projekt 

Vilka resurser, verktyg och strukturer 
behövs för att genomföra satsningens 
aktiviteter? 

Hur kan det mätas? Vilken data kan användas för 
mätning? 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för satsningens 
insatta resurser? 
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RACT/ integrerad psykiatri 
 

3 Enskildas delaktighet och 
rättigheter.  
4. Utsatta grupper 

 KOMMENTAR:  

Interventionslogik Indikatorer Datakällor Antaganden/Hot 

Vad förväntas satsningen uppnå på 
längre sikt?  
Stärkt samverkan ökar möjligheten 
att på bästa sätt tillgodose 
patientens/ brukarens behov. 
Metod/implementeringsstödjare 
finns i länet. 

Hur kan det mätas? 
 
Utvärdering av metodtrohet i 
samverkan med Karlstads Universitet 
Finns metod/implementerings-
stödjare i länet. 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Resultat av utvärdering av 
metodtrohet. 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningen ska 
uppnå de långsiktiga utfallen?  

Vilka resultat förväntas satsningen 
uppnå på kort sikt? 
Gemensam kunskapsgrund för CM i 
verksamheten kring RACT 
 
Koncept för metod- och 
implementeringsstöd i CM- 
verksamheter i länet 

Hur kan det mätas? 
 
Andel medarbetare som har kunskap 
i RACT metoden. 
Upplevelse av inflytande och 
delaktighet samt tillgänglighet. 
Effektmått före och efter 
utbildningsinsats. 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Kompetensutvecklingsplan 
Resultat av utvärdering.  
Kliniska Strategier för 
Implementering Reviderad (KSI-R). 
Datainsamling via kvalitativa 
intervjuer, Dyadic OPTION, Sure. 
Brukarenkät.  

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
kortsiktiga utfall uppnås? 

Vilka aktiviteter ska genomföras i 
satsningen? 
Utbildning (RACT) Karlstads 
universitet (2:a omgången) 2018 

Hur mäts aktiviteternas 
genomförande och att målgruppen 
nås? 
Antal utbildade 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
 
Projektdokumentation 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
aktiviteter kan genomföras? 

Vilka resurser, verktyg och 
strukturer behövs för att genomföra 
satsningens aktiviteter? 

Hur kan det mätas? Vilken data kan användas för 
mätning? 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för satsningens insatta 
resurser? 
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Återhämtningsinriktat 
arbetssätt    

3. Enskildas delaktighet och 
rättigheter 
4. Utsatta grupper 

 KOMMENTAR: Se även peer-
supportprojekt beskrivet i enkät 4. 

Interventionslogik Indikatorer Datakällor Antaganden/Hot 

Vad förväntas satsningen uppnå på 
längre sikt?  
Jämbördigt förhållande mellan 

brukare och profession. 

Personer med egen erfarenhet är en 

naturlig del i utveckling av vård och 

omsorg.  

Individen upplever hopp, möjligheter 

och förmåga att ta makt över sitt liv. 

Fördomar och stigmatisering minskar 

Recovery college skapas.  

Hur kan det mätas? 
Faktorer som brukaren värderar som 

viktiga för sin återhämtning, hur 

personalen stödjer dessa, samt 

brukarens erfarenheter kring 

samarbete med personalen. 

 

 

Antalet uppdrag och peers 

 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Resultat från mätinstrumentet Inspire 

 

 

 

 

 

Statistik, dokumentation inom 

återhämtningsprojektet. 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningen ska 
uppnå de långsiktiga utfallen?  

Vilka resultat förväntas satsningen 
uppnå på kort sikt? 
Förhållningssätt, arbetssätt och 

relationen personal/klient förändras 

mot ett återhämtningsinriktat 

perspektiv.  

Huvudmännen deltar i det fortsatta 

implementeringsarbetet. 

Personer med egen erfarenhet deltar i 

utveckling av vård och omsorg.   

Hur kan det mätas? 
 
Inspiremätning 

 

Antal verksamheter som är delaktiga 

i arbetet. 

 

Antal personer som är engagerade i 

arbetet. 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Resultat från Inspiremätning 

 

 

 

 

Projektrapport 

 
 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
kortsiktiga utfall uppnås? 

Vilka aktiviteter ska genomföras i 
satsningen? 
Dialogutbildning 

Utbildning peers/peersupport 

Återhämtningsutbildning 

IMR 

Workshop i medskapande 

Förbättringsteam 

Hur mäts aktiviteternas 
genomförande och att målgruppen 
nås? 
Antal genomförda utbildningar 

Utvärderingar av 

utbildningar/aktiviteter 

Grad av stöd till återhämtning ur 

brukarens perspektiv  

Vilken data kan användas för 
mätning? 
 
Projektrapport 

 

 

Inspire.  

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
aktiviteter kan genomföras? 
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Vilka resurser, verktyg och 
strukturer behövs för att 
genomföra satsningens 
aktiviteter? 
Personer med egenerfarenhet som 
kan utbildas till peer/peersupport. 
Skapa struktur för att stötta peers. 
Huvudmännen prioriterar 
aktiviteterna.  
Struktur för att skapa recovery 
college. 

Hur kan det mätas? 
 

Vilken data kan användas för 
mätning? 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för satsningens insatta 
resurser? 
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SIP 
 

3. Enskildas delaktighet och 
rättigheter 
4. Utsatta grupper 

 KOMMENTAR: 
Arbetet ingår i det vårdsamord-
ningsprojekt som utgår från ny 
lagstiftning 2018-01-01 

Interventionslogik Indikatorer Datakällor Antaganden/Hot 

Vad förväntas satsningen uppnå på 
längre sikt?  
Reviderad information finns samlad 
och tillgänglig i vårdgivarportalen. 
Ökat användande av SIP. 
Ökad kvalitet i SIP-arbetet. 

Hur kan det mätas? 
Reviderad information tillgänglig 
Ja/Nej 
 
Antal/andel genomförda SIP 
Antal vårddagar för utskrivningsklara 
patienter. 

Vilka data kan användas för 
mätning? 
Cosmic Link 
Kommunal dokumentation 
SIP-granskning 2018 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningen ska 
uppnå de långsiktiga utfallen?  
 
Dokumentation och korrekt kodning. 
 

Vilka resultat förväntas satsningen 
uppnå på kort sikt? 
Information finns samlad och 
tillgänglig i vårdgivarportalen. 
Ökat användande av SIP. 
Ökad kvalitet i SIP-arbetet. 

Hur kan det mätas? 
Information tillgänglig 
Ja/Nej 
 
Antal/andel genomförda SIP 

Vilka data kan användas för 
mätning? 
Cosmic Link 
Dokumentation i länets kommuner 
 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
kortsiktiga utfall uppnås? 
Dokumentation och korrekt kodning. 
Uppföljning i verksamheten. 

Vilka aktiviteter ska genomföras i 
satsningen? 
Fortsatt implementering genom 
information till profession/ brukare/ 
närstående. 
Samverkansprojekt Vårdsamordning 
för att revidera rutiner avslutas 
hösten 2018 

Hur mäts aktiviteternas 
genomförande och att 
målgruppennås? 
Antal genomförda informations-
tillfällen till respektive målgrupp 
Reviderade rutiner finns Ja/Nej 

Vilka data kan användas för 
mätning? 
 
Data ur Cosmic Link 
Kommunal dokumentation 
 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
aktiviteter kan genomföras? 
Uppföljning i verksamheten. 
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Analys av 
inventeringsresultat 
 

3. Enskildas delaktighet och 
rättigheter 
4. Utsatta grupper 
5. Ledning, styrning 
organisation  

 KOMMENTAR: 
 

Interventionslogik Indikatorer Datakällor Antaganden/Hot 

Vad förväntas satsningen uppnå på 
längre sikt?  
Individen får insatser efter behov 
 

Hur kan det mätas? 
 
Inventering 2019 

Vilka data kan användas för 
mätning? 
Inventeringsresultat 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningen ska 
uppnå de långsiktiga utfallen?  

Vilka resultat förväntas satsningen 
uppnå på kort sikt? 
Arbete med identifierade 
förbättringsområden. 

Hur kan det mätas? 
 

Vilka data kan användas för 
mätning? 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
kortsiktiga utfall uppnås? 

Vilka aktiviteter ska genomföras i 
satsningen? 
Utvecklingsledare stödjer länets 
samtliga kommuner i arbetet med 
analys av inventeringsresultat. 

Hur mäts aktiviteternas 
genomförande och att 
målgruppennås? 
Antal genomförda ”analysmöten”. 

Vilka data kan användas för 
mätning? 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
aktiviteter kan genomföras? 

Vilka resurser, verktyg och 
strukturer behövs för att genomföra 
satsningens aktiviteter? 

Hur kan det mätas? Vilka data kan användas för 
mätning? 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för satsningens insatta 
resurser? 
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Tvångsvård, minska 
tvångsåtgärder (uppföljning, 
insatser)   

3. Enskildas delaktighet och 
rättigheter 
4. Utsatta grupper 

 KOMMENTAR: 
Förbättringsarbete i den patientnära 
verksamheten. Följs på enhetsnivå. 
 

Interventionslogik Indikatorer Datakällor Antaganden/Hot 

Vad förväntas satsningen uppnå på 
längre sikt?  
Minskat antal tvångsåtgärder 
 
 

Hur kan det mätas? 
Antal tvångsåtgärder  
 
 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Rapport i Diver, data hämtas från 
Cosmic 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningen ska 
uppnå de långsiktiga utfallen?  
Handlingsplan finns och följs 
Fungerande rapportering 

Vilka resultat förväntas satsningen 
uppnå på kort sikt? 
Minskat antal tvångsåtgärder 

Hur kan det mätas? 
Antal tvångsåtgärder 
 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Rapport i Diver, data hämtas från 
Cosmic 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
kortsiktiga utfall uppnås? 
Handlingsplan finns och följs 
Fungerande rapportering 

Vilka aktiviteter ska genomföras i 
satsningen? 
 
Uppdatera befintlig handlingsplan 
 
 
Informationsinsats till berörda 
enhetschefer. 

Hur mäts aktiviteternas 
genomförande och att målgruppen 
nås? 
Följa antal tvångsåtgärder. 
Är handlingsplan uppdaterad? 
Ja/Nej/Pågår 
Genomförd informationsinsats ? 
Ja/Nej/Pågår  

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Rapport i Diver, data hämtas från 
Cosmic 
 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
aktiviteter kan genomföras? 
Personalresurser för att arbeta med 
handlingsplan och åtgärder utifrån 
den. 

Vilka resurser, verktyg och 
strukturer behövs för att genomföra 
satsningens aktiviteter? 

Hur kan det mätas? Vilken data kan användas för 
mätning? 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för satsningens insatta 
resurser? 
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Psykisk ohälsa i ”subgrupper” 
minoriteter, hbtq 

4. Utsatta grupper  KOMMENTAR: 

Interventionslogik Indikatorer Datakällor Antaganden/Hot 

Vad förväntas satsningen uppnå på längre 
sikt?  
•ingen ska uppleva sig kränkt eller 
missförstådd på grund av sin sexuella 
läggning eller könsidentitet/könsuttryck i 
mötet med vården 
•förebygga och minska ohälsa bland hbtq-
personer 
•alla ska känna sig välkomna att arbeta inom 
regionen, oavsett sexuell läggning eller 
könsidentitet/könsuttryck 
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44103# 

Hur kan det mätas? 
 
 
 
 
Skattad hälsa hos målgruppen 
utifrån nationella mätningar. 
 

Vilka data kan användas för 
mätning? 
 
 
 
Genom nationella undersökningar 
från exempelvis 
folkhälsomyndigheten och ideella 
organisationer så som RFSL. 
 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningen 
ska uppnå de långsiktiga 
utfallen?  
 
Kontinuerlig satsning över tid. 

Vilka resultat förväntas satsningen uppnå på 
kort sikt? 
 
 
Bättre bemötande av vårdtagare och 
personal genom ökad hbtq-kompetens. 

Hur kan det mätas? 
 
 
 
Upplevelse av bemötande. 

Vilka data kan användas för 
mätning? 
 
 
Nationell patientenkät kan vara en 
eventuell källa, trots begränsning. 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
kortsiktiga utfall uppnås? 
 
Kontinuerlig satsning över tid. 

Vilka aktiviteter ska genomföras i 
satsningen? 
 
Kontinuerligt erbjuda hbtq-diplomering till 
verksamheter inom Region Jönköpings län 
och hos våra samarbetspartners som arbetar 
med vård/omsorg, elevhälsa, studenthälsa 
osv kontinuerligt ökar. 
Fler ”kortföreläsningar” på APT och liknande 
tillfällen inom och utom regionens 
verksamhet. 

Hur mäts aktiviteternas 
genomförande och att 
målgruppen nås? 
Antal diplomerade verksamheter 
inom och utom regionen/år. 
 
 
 
 
Antal genomförda föreläsningar. 
 

Vilka data kan användas för 
mätning? 
 
Statistik från Adlons 
kunskapscenter. 
 
 
 
 
Redovisning av antal genomförda 
föreläsningar/år. 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
aktiviteter kan genomföras? 
Tillräckliga resurser. 
 
 
 
 
 
Tillräckliga resurser. 
 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44103
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Aktivt deltagande i utåtriktade arrangemang i 
länet, så som Jönköpings Pride, Tranås 
kulturvecka osv. 
 
Anordna en föreläsning/workshop/termin i 
samarbete med ansvarig för ”våld i nära 
relationer” om våld i samkönade relationer. 
 

 
 
Antal arrangemang och aktiviteter 
under dessa. 
 
 
Antal deltagare. 

 
 
Redovisning av genomförda 
aktiviteter utifrån genomförda 
arrangemang. 
 
Underlag till anmälan. 

 
 
Tillräckliga resurser. 
 
 
 
Tillräckliga resurser. 

Vilka resurser, verktyg och strukturer 
behövs för att genomföra satsningens 
aktiviteter? 
 
Egen personal med hbtq-kompetens som 
genomför hbtq-diplomering i samarbete med 
Adlons kunskapscentrum och håller 
föreläsningar och deltar i arrangemang inom 
regionen. 
Avsatt budget för aktiviteten. 

Hur kan det mätas? 
 
 
 
Finns personal och hur ser 
anställningsformen ut? 
 
 
 
Avstämning mot regionens 
budget. 

Vilka data kan användas för 
mätning? 
 
 
Personalförsörjning? 
 
 
 
 
Regionens budget. 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för satsningens 
insatta resurser? 
 
Det behöver finnas personal inom 
regionen som kontinuerligt 
arbetar med satsningen. 
 
 
En avsatt budget. 
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Psykisk ohälsa hos  
asylsökande och nyanlända 

4. Utsatta grupper  KOMMENTAR: 
Arbetet sker inom projekt som 
finansieras av andra satsningar.  

Interventionslogik Indikatorer Datakällor Antaganden/Hot 

Vad förväntas satsningen uppnå på 
längre sikt?  
Alla asylsökande och nyanlända 
erbjuds hälsoundersökning 
 
Hög kvalitet i mottagandet av 
ensamkommande flyktingbarn. 

 
Att motverka och förebygga olika 
former av psykisk ohälsa i gruppen 
asylsökande och nyanlända. 

Hur kan det mätas? 
Andel genomförda 
hälsoundersökningar i gruppen 
 
Kommunal utveckling i länet har 
utvecklat modell för  uppföljning av 
kvaliteten i boende för ensamkom-
mande, den används sedan 2012. 
Minskat antal asylsökande och 
nyanlända med olika former av 
psykisk ohälsa. 

Vilken  data kan användas för 
mätning? 
Produktionsdata i Diver från Cosmic 
 
 
Resultat i uppföljningsmodellen. 
 
Statistik från kontinuerlig mätning 
och uppföljning av variation över tid i 
psykiskt hälsotillstånd hos ett antal 
asylsökande och nyanlända. 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningen ska 
uppnå de långsiktiga utfallen?  
 
 
 
Samtliga insatsaktiviteter bidrar till 
en positiv och effektiv utveckling för 
satsningen. 

Vilka resultat förväntas satsningen 
uppnå på kort sikt? 
 
Ökad andel asylsökande o nyanlända 
som erbjuds hälsoundersökning. 
 
Att bryta den negativa trenden och 
öka tillgänglighet och kvalitet i vård 
och behandling av psykisk ohälsa i 
olika former hos asylsökande och 
nyanlända. 

Hur kan det mätas? 
 
 
Ökad andel genomförda 
hälsoundersökningar i gruppen jmf 
med 2015. 
Antalet asylsökande och nyanlända i 
behov, som har fått vård och 
behandling av psykisk ohälsa och 
förbättring av deras psykisk hälsa 
tillstånd över tid. 

Vilken  data kan användas för 
mätning? 
 
Produktionsdata i Diver från Cosmic 
 
Insamlad statistik igenom 
kontinuerlig mätning och uppföljning 
av variation över tid i psykisk hälsa 
tillstånd hos antal asylsökande och 
nyanlända. 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
kortsiktiga utfall uppnås? 
 
 
Samtliga insatsaktiviteter bidrar till 
en positiv och effektiv utveckling för 
satsningen. 
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Vilka aktiviteter ska genomföras i 
satsningen? 
Förstärkning av primärvården 
Nya arbetssätt i primärvården 
Hälsokommunikatörer anställs 
Resurs avsatt för samordning av 
arbetet med ensamkommande 
 
Informationsträff kring självhjälps-
grupper på Arbetscentrum i Tranås. 
 
En workshop med tema psykisk hälsa 
och en med tema trauma, i 
samverkan med Länsstyrelsen. 
 
I samband med hälsoskola har HK 
teamet erbjudit möjlighet till 
enskilda samtal och rådgivning. 
 
Studiebesök på Region Östergötland 
- Flyktingmedicinskt centrum i 
Norrköping.  
Studiebesök i Skövde på  Röda 
Korsets behandlingscenter för 
krigsskadade och torterade. 
  

Hur mäts aktiviteternas genom-
förande och att målgruppen nås? 
 
 
Mäts och följs upp i respektive 
projekt inom ram för annan satsning 
 
 
Uppföljning av genomförandet inom 
uppstarts fasen. 
 
Antalet asylsökande och nyanlända i 
behov, som har fått stöd och hjälp 
igenom enskilda samtal och 
rådgivning. 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
 
 
Mäts och följs upp i respektive 
projekt inom ram för annan satsning 
 
 
Beroende på aktivitet/moment i 
aktiviteten - olika statistik- och 
datakällor (insamlad data) används. 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
aktiviteter kan genomföras? 
 
 
 
Aktiviteterna är redan 
genomförda eller pågår (har 
en ständigt pågående utveckling). 

Vilka resurser, verktyg och 
strukturer behövs för att genomföra 
satsningens aktiviteter? 

Hur kan det mätas? Vilken data kan användas för 
mätning? 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för satsningens insatta 
resurser? 
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Barn till psykisk till sjuka 
 

4. Utsatta grupper  
 

KOMMENTAR: 
Långsiktigt arbete som drivs i 
samverkan mellan huvudmännen  

Interventionslogik Indikatorer Datakällor Antaganden/Hot 

Vad förväntas satsningen uppnå på 
längre sikt?  
Familjeformuläret används inom 
psykiatrin. 
Alla barn som anhöriga uppmärk-
sammas och får adekvat stöd 
 

Hur kan det mätas? 
 
Antal formulär 
KVÅ-kodning  
 
 

Vilka data kan användas för 
mätning? 
 
Diver-rapport, data från Cosmic  
 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningen ska 
uppnå de långsiktiga utfallen?  
 
Arbetet utgår från 
barnkonventionen. 

Vilka resultat förväntas satsningen 
uppnå på kort sikt? 
Utveckla samverkan mellan 
huvudmännen 
Ökat fokus på barn som anhöriga 
 
 

Hur kan det mätas? 
 
Samverkansforum, med fokus på 
barn som anhöriga, kommuner – 
Region  

Vilka data kan användas för 
mätning? 
 
Antal samverkanstillfällen kommuner 
– Region 
 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
kortsiktiga utfall uppnås? 
Arbetet pågår inom ramen för 
barnrättsarbetet 

Vilka aktiviteter ska genomföras i 
satsningen? 
 Inventering av utbildningsbehov 
Utbildning i olika verktyg 

Hur mäts aktiviteternas genom-
förande och att målgruppen nås? 
Antal genomförda utbildningar 
Inventering genomförd Ja/Nej/Pågår 

Vilka data kan användas för 
mätning? 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
aktiviteter kan genomföras? 

Vilka resurser, verktyg och 
strukturer behövs för att genomföra 
satsningens aktiviteter? 

Hur kan det mätas? Vilka data kan användas för 
mätning? 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för satsningens insatta 
resurser? 
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Funktionsnedsättning och 
samtidig psykisk ohälsa 

4 Utsatta grupper  KOMMENTAR: Utvecklingsområde 
för åren 2017 och framåt 

Interventionslogik Indikatorer Datakällor Antaganden/Hot 

Vad förväntas satsningen uppnå på 
längre sikt?  
Personer med funktionsnedsättning 
och psykisk ohälsa har vid behov 
tillgång till habiltering och psykiatrisk 
vård på samma sätt som alla 
länsinvånare. 
 

Hur kan det mätas? 
 
Antal SIP 
Finns namngiven kontakt och 
ansvarig. 
 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Cosmic-data 
Kommunernas 
dokumentationssystem 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningen ska 
uppnå de långsiktiga utfallen?  
Tydlig ansvarsfördelning mellan 
huvudmännen. 
. 

 Vilka resultat förväntas satsningen 
uppnå på kort sikt? 
Bättre samverkan mellan 
specialistpsykiatri, habilitering, 
primärvård, kommunal hemsjukvård 
och socialtjänst. 

Hur kan det mätas? 
Granskning/uppföljning av innehåll i 
SIP  

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Stratifierat urval av SIP 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
kortsiktiga utfall uppnås? 
Alla i målgruppen har SIP 

Vilka aktiviteter ska genomföras i 
satsningen? 
Implementering av riktlinje. 
Uppföljning av riktlinjer för 
samverkan mellan specialistpsykiatri 
och specialisthabilitering.  

Hur mäts aktiviteternas 
genomförande och att målgruppen 
nås? 
Antal avvikelser  
 
 
 
 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Avvikelser (Synergi) 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
aktiviteter kan genomföras? 

Vilka resurser, verktyg och 
strukturer behövs för att genomföra 
satsningens aktiviteter? 
Resurs som följer upp och granskar 
och analyserar.  
 

Hur kan det mätas?  
SIP  
Registrera antal träffar/kontakter 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Cosmic 
Kommunernas 
dokumentationssystem 
 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för satsningens insatta 
resurser? 
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Ledningssystem för 
samverkan 
 

5. Ledning, styrning och 
organisation 

 KOMMENTAR: Ledningssystemet 
revideras 2018 

Interventionslogik Indikatorer Datakällor Antaganden/Hot 

Vad förväntas satsningen uppnå på 
längre sikt? 
Stabil samverkan för att: 
Öka fokuseringen på det arbete som 
skapar värde för invånaren. 
Bygga nödvändiga gemensamma 
processer. 
Förbättra arbetet med att identifiera 
slöseri. 
Systematiskt pröva och följa upp 
olika åtgärder i syfte att förbättra 
processer. 
Tillgodose nuvarande och 
förändrade behov med tillgängliga 
ekonomiska resurser. 

Hur kan det mätas? 
 
Antal avvikelser i samverkan 
 
Antal möten inom ramen för 
ledningssystemet, både på regional 
och lokal nivå. 
 
 

Vilka data kan användas för 
mätning? 
Synergi – avvikelser i samverkan. 
 
Inventering/uppföljning via 
mötesanteckningar. 
 
 

Vilka antaganden är en förutsättning 
för att satsningen ska uppnå de 
långsiktiga utfallen?  
Gemensamt framtagen och beslutad 
värdegrund: 
Vi utgår från invånarnas behov. 
Vi samarbetar aktivt över organisa-
tions/huvudmannagränser så att de 
stärker den enskildes upplevelser av 
sammanhang och helhet. 
Vi bemöter varandra med respekt 
och visar tillit. 
Vi lär av varandra och tar tillvara 
varandras kompetens. 

Vilka resultat förväntas satsningen 
uppnå på kort sikt? 
Samverkan mellan huvudmännen 
utvecklas och förstärks. 

Hur kan det mätas? 
Mötesnärvaro 

Vilka data kan användas för 
mätning? 
Minnesanteckningar 

Vilka antaganden är en förutsättning 
för att satsningens kortsiktiga utfall 
uppnås? 

Vilka aktiviteter ska genomföras i 
satsningen? 
Samverkan fullföljs i enlighet med 
länets ledningssystem för samverkan  

Hur mäts aktiviteternas 
genomförande och att 
målgruppennås? 
Mötesfrekvens samt deltagande. 

Vilka data kan användas för 
mätning? 
Stratsys 

Vilka antaganden är en förutsättning 
för att satsningens aktiviteter kan 
genomföras? 

Vilka resurser, verktyg och 
strukturer behövs för att genomföra 
satsningens aktiviteter? 
Utvecklingsledare region/kommuner 

Hur kan det mätas? Vilka data kan användas för 
mätning? 

Vilka antaganden är en förutsättning 
för satsningens insatta resurser?  
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Hantering av avvikelser i 
samverkan  

5. Ledning, styrning och 
organisation 

 Behov finns av förbättrade rutiner  
och arbetet pågår 

Interventionslogik Indikatorer Datakällor Antaganden/Hot 

Vad förväntas satsningen uppnå på 
längre sikt? 
Upptäckt och åtgärd av systemfel 
eller andra problem som medför att 
den enskilde inte får stöd och 
behandling de har rätt till 
 

Hur kan det mätas? 
Antal avvikelser  
Antal avvikelser med beslut om 
åtgärd  
 
 

Vilka data kan användas för 
mätning? 
Synergi Regionens datasystem för 
avvikelser  

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningen ska 
uppnå de långsiktiga utfallen? 
Verksamheterna använder 
avvikelserapportering enligt rutin vid 
samverkansproblem 
Krävs uthållighet i genomförandet 

Vilka resultat förväntas satsningen 
uppnå på kort sikt? 
Upptäckt och åtgärd av systemfel 
eller andra problem som medför att 
den enskilde inte får rätt stöd och 
behandling 

Hur kan det mätas? 
Antal avvikelser 
Antal avvikelser med beslut om 
åtgärd 

Vilka data kan användas för 
mätning? 
Synergi Regionens datasystem för 
avvikelser 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
kortsiktiga utfall uppnås? 
Verksamheterna använder avvikelse-
rapportering enligt rutin vid 
samverkansproblem 

Vilka aktiviteter ska genomföras i 
satsningen? 
Rutiner för hur avvikelser i 
samverkan rapporteras och följs upp.  
Information till chefsnätverk och 
övriga nyckelpersoner för hantering. 
 

Hur mäts aktiviteternas genom-
förande och att målgruppen nås? 
 
Finns skriftlig rutin? Ja/Nej/  
Rutin är framtagen, implementeras 
under 2018 

Vilka data kan användas för 
mätning? 
Mötesanteckningar chefsnätverk, 
strategigrupper och ledningsgrupp. 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
aktiviteter kan genomföras?  
Stöd och uppföljning genom  
Stöd, uppföljning och beslut genom 
Strategigrupperna och ledningsgrupp 
Regionens och kommunernas FoU 

Vilka resurser, verktyg och 
strukturer behövs för att genomföra 
satsningens aktiviteter? 
Skriftliga rutiner som är kända 
Hemsida med information och 
blanketter. 
Utvecklingsledare för genomförande 

Hur kan det mätas? 
 
 
Antal besökare på hemsidan 
 

Vilka data kan användas för 
mätning? 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för satsningens insatta 
resurser? Stöd, uppföljning och 
beslut genom Strategigrupper och 
ledningsgrupp för samverkan.  
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Tidig upptäckt och tidigt 
stöd för barn 1 – 6 år  

  KOMMENTAR: 
Aktiviteterna pågår 
BVC mäter antal genomförda ”Mitt 
barn formulär”. 
2019 satsas på föreläsningar om det 
arbete som pågår och vikten av att 
arbeta med tidig upptäckt. 

Interventionslogik Indikatorer Datakällor Antaganden/Hot 

Vad förväntas satsningen uppnå på 
längre sikt 
Behovsanpassat stöd finns med vid 
skolstart för de barn som behöver 
det  

Hur kan det mätas? 
Antal barn med utredning/stöd från 
BHV som har prövats för 
behovsanpassat stöd i skolan vid 
skolstart 

Vilka data kan användas för 
mätning? 
Skolnärvaro åk 3 
 
 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningen ska 
uppnå de långsiktiga utfallen?  
Förbättringsarbetena genomförs, 
upprätthålls och utvecklas 

Vilka resultat förväntas satsningen 
uppnå på kort sikt? 
Ökat antal barn får en bra skolstart 
med rätt stöd 
 

Hur kan det mätas? 
Antal insatser från elevhälsa under 
första skolåret 

Vilka data kan användas för 
mätning? 
Skolnärvaro åk 1 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
kortsiktiga utfall uppnås? 
Förbättringsarbetena genomförs, 
upprätthålls och utvecklas 

Vilka aktiviteter ska genomföras i 
satsningen? 
Förskola och BHV upprätthåller 
hållbara samverkansrutiner mellan 
varandra för tidig upptäckt och tidig 
insats  
 

Hur mäts aktiviteternas 
genomförande och att 
målgruppennås? 
Enkäter om användning av 
gemensamt formulär 
Antal barn med utredning/stöd från 
BHV 
 

Vilka data kan användas för 
mätning? 
Enkätsvar 
 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
aktiviteter kan genomföras? 
Flerårigt stöd av utvecklingsgruppen 
Resurser finns inom BHV och FSK 
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Vilka resurser, verktyg och 
strukturer behövs för att genomföra 
satsningens aktiviteter? 
Mandat från ledningsgrupperna 
inom skola och Barnhälsovård. 
Utvecklingsgrupp träffas 
kontinuerligt för förbättringsfrågor.  
 

Hur kan det mätas? 
Enkäter om användning av 
gemensamt formulär 
Antal barn med utredning/stöd från 
BHV  Ny enkät utskickad 2018 
 

Vilka data kan användas för 
mätning? 
Enkätsvar 
Cosmic 
 

Vilka antaganden är en förutsätt-
ning för satsningens insatta 
resurser? 
Ledningsbeslut och mandat 
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Skolnärvaro  1. Tidiga tillgängliga insatser  Insatsen utvärderas 2018 och 
omprövas  

Interventionslogik Indikatorer Datakällor Antaganden/Hot 

Vad förväntas satsningen uppnå på 
längre sikt? 
Högsta möjliga närvaro i förskolan 
och skolan 
Förskolan/skolan har upparbetade 
rutiner med socialtjänst och BHV HoS 

Hur kan det mätas? 
Ökad skolnärvaro jmf med tidigare år 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Skolornas datasystem för 
frånvarostatistik 
 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningen ska 
uppnå de långsiktiga utfallen? 
Förskolan/skolans tidiga 
interventioner för närvaro följs 
Socialtjänsten och BHV följer 
rutinerna för samverkan 

Vilka resultat förväntas satsningen 
uppnå på kort sikt? 
Öka närvaron i förskolan och skolan 
Förskolan/skolan upparbetar eller 
har upparbetade rutiner för 
samverkan med socialtjänst och BHV 
HoS 

Hur kan det mätas? 
Frånvarostatistik för länets samtliga 
kommuner inleds med årskurs 8. 
Ökat antal kommuner som har 
samverkansrutiner mellan 
förskola/skola och BHV och 
socialtjänst jfr med kartläggningen. 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Skolornas datasystem för 
frånvarostatistik 
Fråga till elevhälsocheferna. 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
kortsiktiga utfall uppnås? 
Förskolan/skolans tidiga 
interventioner för närvaro följs 
Socialtjänsten och BHV följer 
rutinerna för samverkan 

Vilka aktiviteter ska genomföras i 
satsningen? 
1 Kartläggning av befintliga rutiner 
för samverkan mellan förskola/skola 
och BHV och socialtjänst i länets 13 
kommuner 
2. Stöd till kommuner som ännu ej 
har rutiner för samverkan 

Hur mäts aktiviteternas 
genomförande och att 
målgruppennås 
 1. Intervjuer med elevhälsocheferna 
i länets 13 kommuner är gjorda 
2. Antal stödinsatser som är gjorda 
till kommuner utan rutin för 
samverkan mellan förskola/skola och 
BHV och socialtjänst 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
1. Resultat av intervjuerna 
2. Statistik från resp FoU-ledare. 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
aktiviteter kan genomföras?  
Att länets 13 kommuner arbetar 
aktivt med att 
utarbeta/följa/revidera rutiner för 
samverkan vid frånvaro 

Vilka resurser, verktyg och 
strukturer behövs för att genomföra 
satsningens aktiviteter? 
Skolcheferna i länet kartlägger 
rutiner för samverkan. Återkopplar 
till Strategigrupp barn och unga 

Hur kan det mätas? 
Antal skriftliga rutiner för samverkan 
vid låg skolnärvaro 
 
Återkoppling är gjord till 
Strategigrupp barn och unga?  Ja/Nej 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Mötesprotokoll från strategigrupp 
barn och unga? 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för satsningens insatta 
resurser?  
Varje kommun (skola och social-
tjänst) samt BHV/HoS har metodstöd 
att tillgå för att främja närvaro  
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FAKTA-dokument barn  
psykisk hälsa, i samverkan 

5. Ledning, styrning och 
organisation 

 Ett pågående långsiktigt arbete 

Interventionslogik Indikatorer Datakällor Antaganden/Hot 

Vad förväntas satsningen uppnå på 
längre sikt? 
Ökad kunskap om vem som ansvarar 
för olika psykiska ohälsotillstånd 
inom skola, socialtjänst och hälso- 
och sjukvård 
Barn får rätt insats i rätt tid. 

Hur kan det mätas? 
Antal avvikelser 
Skolresultat  
Skolnärvaro 
 

Vilken data kan användas för 
mätning? Avvikelsestatistik 
Skolresultat (ÖJ) 
Skolornas datasystem för 
frånvarostatistik 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningen ska 
uppnå de långsiktiga utfallen? 
Kunskap om varandras olika 
uppdrag, och samverkan mellan 
verksamheterna, är en förutsättning 
för att barns behov blir tillgodosedda  

Vilka resultat förväntas satsningen 
uppnå på kort sikt? 
Ökad kunskap om FAKTA 
Dokumentens funktion som stöd för 
anvarsområden för psykisk ohälsa  

Hur kan det mätas? 
Antal avvikelser 
Antal besök på hemsidan 

Vilken data kan användas för 
mätning?  
Avvikelsestatistik  
Webbstatistik 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
kortsiktiga utfall uppnås? 
Arbete med genomförande i länets 
kommuner och region 

Vilka aktiviteter ska genomföras i 
satsningen? Samverkansarbete i 
tvärprofessionella grupper i länet 
2 större FAKTA-grupps träffar/år 
FAKTA ledningsgrupp 2 ggr/termin 

Hur mäts aktiviteternas 
genomförande och att 
målgruppennås? Antal träffar i de 
olika grupperna. Antal genomförda 
FAKTA dokument 

Vilken data kan användas för 
mätning? Redovisning från 
gruppledarna i varje arbetsgrupp 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
aktiviteter kan genomföras? 
Strategigruppens stöd, uppföljning 
och beslut 

Vilka resurser, verktyg och 
strukturer behövs för att genomföra 
satsningens aktiviteter? 
Tid att arbeta i gruppträffar för att 
sammanställa dokumenten 
Varje länsdels arbetsgrupper svarar 
för implementering i respektive 
länsområde 

Hur kan det mätas? 
Antal träffar i de olika 
arbetsgrupperna. Antal genomförda 
FAKTA dokument 

Vilken data kan användas för 
mätning? 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för satsningens insatta 
resurser? 
FAKTA dokumenten sprids och 
används. Tid för återkoppling och 
revidering sker fortlöpande 
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Placerade barn med social 
problematik och psykisk 
ohälsa  

1. Tidiga tillgängliga insatser 
4. Utsatta grupper 

 Överenskommelsen är reviderad 
2018. Utbildning planeras för 2019 

Interventionslogik Indikatorer Datakällor Antaganden/Hot 

Vad förväntas satsningen uppnå på 
längre sikt? 
Barn i målgruppen får rätt insatser i 
samverkan med de verksamheter 
som berörs; hälso- och sjukvård, 
elevhälsa och socialtjänst  
  

Hur kan det mätas? 
Antal barn som får hälso- o sjukvård 
finansierad av landsting/region 
respektive konsultutförare. 
Antal SIP  
Uppföljningsenkäter från ansvariga 
för placeringarna 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Produktionsdata från Cosmic. 
Svar från enkätundersökning 
socialtjänsten 
ÖJ, Kolada, Folkhälsomyndighetens 
databas 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningen ska 
uppnå de långsiktiga utfallen? 
Barn i målgruppen avslutar skolgång 
med godkända betyg 
Mätningar av barns psykiska hälsa 
måste utverkas 

Vilka resultat förväntas satsningen 
uppnå på kort sikt? 
Barn i målgruppen får rätt insatser i 
samverkan med de verksamheter 
som berörs; hälso- och sjukvård, 
elevhälsa och socialtjänst 

Hur kan det mätas? 
Antal barn som får hälso- o sjukvård 
finansierad av landsting/region 
respektive konsultutförare. 
Antal SIP  
Uppföljningsenkäter från ansvariga 
för placeringarna 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Svar från Enkätundersökning 
socialtjänsten 
ÖJ, Kolada, Folkhälsomyndighetens 
databas 
Produktionsdata i Diver från Cosmic. 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
kortsiktiga utfall uppnås? 
Fler barn avslutar skolgången med 
godkända betyg 
Mätningar av barns psykiska hälsa 
måste utverkas 

Vilka aktiviteter ska genomföras i 
satsningen?  
Chefer inom socialtjänst, skola och 
hälso- och sjukvård informeras vid 
chefsnätverk.  

Hur mäts aktiviteternas 
genomförande och att målgruppen 
nås? 
Antal möten i chefsnätverk 
Antal möten i HVB-referensgrupp 

Vilken data kan användas för 
mätning? 
Mötesanteckning från chefsnätverk 
och andra berörda nätverk/grupper. 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningens 
aktiviteter kan genomföras?  
Huvudmännen stödjer och följer 
arbetet med att utveckla samverkan 
för barn i målgruppen. 

Vilka resurser, verktyg och 
strukturer behövs för att genomföra 
satsningens aktiviteter? 
Rutiner i samverkan 
Samordnade individuella planer 
upprättas 

Hur kan det mätas? 
 
 

Vilken data kan användas för 
mätning? 

Vilka antaganden är en förutsätt-
ning för satsningens insatta 
resurser? Stöd, uppföljning och 
beslut genom Strategigrupp barns 
ledningsgrupp samt genom länets 
socialchefer och sjukvårdsledningen 
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Inrättande av multidiscipli-
närt barnskyddsteam inom 
hälso- och sjukvården i 
regionen 

4. Utsatta grupper 

1. Tidiga tillgängliga insatser 

 Orosanmälan utsatta barn 

Interventionslogik Indikatorer Datakällor Antaganden/Hot 

Vad förväntas satsningen uppnå? 

De orosanmälningar som görs till 
socialtjänsten blir mer adekvata och 
kan ge socialtjänst och polis ett 
bättre underlag för att avgöra 
behovet av insatser. 
Fler fall av misshandel, övergrepp 
och omsorgssvikt uppdagas och fler 
barn kan skyddas. 

Hur kan det mätas? 

Genom uppföljande samarbete med 
socialtjänst och polis. 
Fler orosanmälningar. 

Vilken data kan användas för 

mätning? 

Antal orosanmälningar hämtas från 
vårt journalsystem. 

Vilka antaganden är en 
förutsättning för att satsningen 
ska uppnå de långsiktiga 
utfallen? 
Att rätt diagnos ställs samt snabb 
och sakkunnig utredning vid 
misstänkt misshandel som kan vara 
livsavgörande både om misshandel 
föreligger och om annan allvarlig 
sjukdom felaktigt misstänks vara 
barnmisshandel. 
Teamet ska ”ligga steget före” med 
sitt preventiva arbete. 

Vilka resultat förväntas satsningen 

uppnå på kort sikt? 

Stöd till hälso- och 
sjukvårdspersonalen och fler 
anmälningar till socialtjänsten. 
 

Hur kan det mätas? 

Fler orosanmälningar 

Vilken data kan användas för 

mätning? 

Antalet orosanmälningar 

Vilka antaganden är en 

förutsättning för att satsningens 

kortsiktiga utfall uppnås? 

Utformning av tydliga riktlinjer samt 
dokument för orosanmälan. 
Vårdpersonalen ska vara väl 
förtrogen med rutinerna, 
anmälningsplikten och sitt 
personliga ansvar. 

Vilka aktiviteter ska genomföras i Hur mäts aktiviteternas 

genomförande och att målgruppen 

Vilken data kan användas för Vilka antaganden är en 

förutsättning för att satsningens 
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satsningen? 

Barnskyddsteamets ska utbilda och 
sprida information som leder till att 
kunskaperna och medvetenheten 
ökar inom alla vårdorganisationer 
och i samhället om barn som far illa. 
Teamet ska formulera tydliga 
riktlinjer och rutiner för 
handläggning av barn som far illa. 

nås? 

Baslinjemätning genomförd 
avseende behov av stöd och typ av 
utbildning. Uppföljande mätning 
med viss regelbundenhet. 
 

mätning? 

Antal utbildningstillfällen samt antal 
deltagare. Vilka kliniker som deltagit. 

aktiviteter kan genomföras?   

Att hälso-och sjukvårdspersonal från 
alla kliniker kan frigöras och delta i 
utbildningssatsningar. 

Vilka resurser, verktyg och 

strukturer behövs för att genomföra 

satsningens aktiviteter? 

Teamet ska bestå av barnläkare, 
sjuksköterska samt socionom. 
Teammedlem finnas tillgänglig via 
telefon vardagar. Sjuksköterskan 
utgör den samordnande funktionen. 
En referensgrupp från olika 
discipliner deltar i arbetet. 

Hur kan det mätas? 

 

Vilken data kan användas för 

mätning? 

Vilka antaganden är en förutsätt-

ning för satsningens insatta 

resurser? 

Att teamet har en kontinuitet med 
de olika professionerna i teamet. Att 
teamet även får egen fortbildning 
och kan hålla sig uppdaterad inom 
området. Delta i nationellt nätverk. 

 


