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Handlingsplan enligt Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och länets kommuner kring personer med
psykisk funktionsnedsättning
Parter

Berörda verksamheter inom Västerbottens läns landsting
Berörda verksamheter inom respektive kommun i Västerbottens län

Giltighet

2015 09 01 – 2016 12 31)

Handlingsplanen utgör minsta gemensamma nämnare för samarbetet mellan landstinget och länets femton kommuner avseende insatser till personer med
psykisk funktionsnedsättning. Utöver denna handlingsplan pågår ett antal lokala- och verksamhetsspecifika utvecklingsarbeten inom området. I denna
handlingsplan hänvisas till några av dessa utvecklingsprojekt, övriga presenteras av respektive kommun eller verksamhet.

Uppföljning - Handlingsplan 2014 - 2015
Mål

Aktivitet 2014-15

Uppföljning 2014-15

Ansvarig

Aktivitet 2016

1 Handlingsplan
för lokalt och
verksamhetsspecifikt
samarbete finns

Med överenskommelsen
(ÖK) som grund, upprätta
länsgemensam
handlingsplan

Umeå kommun och VLL
ÖK finns Inom missbruk,
psykiatri, våld i nära relationer
samt funktionshindersområdet
Storumans kommun o VLL
Har lokal handlingsplan sedan
hösten 2014

Kommunerna:
resp socialchef/
socialdirektör
Landstinget:
VO chef Medicin

Ny plan för 2016-2017
fastställs – ÖK 20152020 utgör underlag
för lokalt samarbete

Kommentar
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Mål

Aktivitet 2014-15

Uppföljning 2014-15

Ansvarig

Aktivitet 2016

1 Handlingsplan
för lokalt och
verksamhetsspecifikt
samarbete finns

Med överenskommelsen
(ÖK) som grund, upprätta
länsgemensam
handlingsplan

Malå kommun och VLL
Har lokal ÖK för riktade
insatser till målgruppen.
Lycksele kommun och VLL
Har lokal ÖK för riktade
insatser för målgruppen
Skellefteå kommun o VLL
2014 genomfördes uppföljning
av lokal handlingsplan
Vilhelmina kommun o VLL
Länsgemensam plan under
uppföljning. Har lokal
handlingsplan.

Kommunerna:
resp socialchef/
socialdirektör
Landstinget:
VO chef Medicin

Ny plan för 2016-2017
fastställs – ÖK 20152020 utgör underlag
för lokalt samarbete

2 Berörda verksamheter i vll och
kommunerna
kännetecknas av
hög kompetens,
professionalitet
och tillgänglighet

Kartlägga utbildningsbehov och ta fram en plan
för gemensam utbildning
och fortbildning som startar
2014

Utbildningsplan (LUP) startar
hösten 2015 länsövergripande
Umeå kommun och VLL
Lokala utbildningssatsningar är
fastställda och pågår
Malå kommun och VLL
Har kartlagt behov av
kompetensutveckling
Lycksele kommun och VLL
Psykiatrin ger stöd och utbildar
medarbetare i kommunen.
Åsele kommun och VLL
Utbildning av personal pågår i
regionsamverkan
Vilhelmina kommun och VLL
Kartlägger fortbildningsbehov
och beställning av utbildningar
är påbörjade. I övrigt plan
enligt LUP
Skellefteå kommun och VLL
Plan enligt LUP

LSG och länsgrupp barn/unga

Utbildning genomförs
enl länsövergripande
utbildningsplan (LUP)
som gäller
15-06-01 – 17-06-15
Landstinget medverkar
i nationellt självskadeprojekt

Kommentar

Socialpsykiatriskt
kunskapscentrum har
tagit fram utbildningsplan ”LUP” utifrån
inventering av
utbildningsbehov i
landstinget och länets
kommuner

Kompetensutveckling
enligt lokala planer
fortsätter
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Mål

Aktivitet 2014-15

Uppföljning 2014-15

Ansvarig

Aktivitet 2016

Kommentar

3 Personer aktiva
för insatser från
båda parter eller
flera
verksamheter har
en samordnad
individuell plan
(SIP)

Ta fram rutiner för SIP, mall
bifogas ÖK. Samverka i
start med Prator (IT-baserat
stöd för öppenvårdsplan)
hösten 2014 och nyttja
antagna länsrutiner enl
SOSFS 2008:20

Länsrutin för SIP finns som
inkluderar landstinget och
länets 15 kommuner.
Länsrutin för IT-stödet Prator
klart, utbildning hösten 2015.
Umeå kommun och VLL
Arbetet med SIP har kommit
igång under 2014. Information
ges till brukare, organisationer
och anhöriga. Medarbetare
ges kompetensutveckling för
att arbeta med SIP Lokal rutin
för SIP finns inom Psykiatrin
Storumans kommun o VLL
Har lokala rutiner för SIP i
samv m psykiatri o primärvård
Malå kommun och VLL
Har lokala rutiner för SIP,
utbildning våren 2015
Åsele kommun och VLL
Utbildar personal i SIP
Skellefteå kommun och VLL
Plan för Pratorutbildning
pågår. SIP-kollen med barn
genomförs mars-okt 2015
Informationsfolder om SIP o
utbildning genomförts i ”shared
decission” riktad till personal o
brukare. Brukarrådet har
informerats om SIP. Fort utb
för brukare planeras höst 2015
Vilhelmina kommun och VLL
Utbildar om SIP till de som har
behov av detta. Personal
utbildas kontinuerligt.

LSG samt resp
huvudman
Medarbetare inom
verksamhet som
upptäcker behov
av samordning
initierar SIP

Fortsätta informera
och utbilda brukare,
anhöriga och intresseföreningar om SIP

Teknikstödet i Prator
klart våren 2016

Erbjuda brukare och/eller
dess intresseorganisationer
samt anhöriga utbildning
om SIP som redskap för
samplanering och för ökad
delaktighet och inflytande
kring egen livssituation

LSG och
arbetsgrupp
barn/unga i
samverkan med
Socialpsykiatriskt
kunskapscentrum

Fortsatt utbildning och
fortbildning av
personal i berörda
verksamheter
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Mål

Aktivitet 2014-15

Uppföljning 2014-15

Ansvarig

Aktivitet 2016

4 Det finns goda
förutsättningar för
ett bra boende
där
stödinsatserna är
behovsbaserade

Följa de rekommendationer
som rör boendet i SoS NR
för schizofreni.
Brukarrevisioner ska göras
kontinuerligt.

Umeå kommun har genomfört brukarrevision. Utbildar
medarbetare i evidensbaserade metoder, ex ESL och MI.
Dialog med föreningar o
brukarenkäter är genomförda.
Modeller för inflytandeforum är
etablerade.
Storumans kommun Det
råder f n brist på bostäder
vilket försvårar utveckling av
boendeformer i kommunen.
Lycksele kommun har
kartlagt boendestödet och
stödinsatser i syfte att öka
kunskap mellan parterna.
Åsele kommun Ingen åtgärd
Skellefteå kommun har
genomfört brukarrevision på
Moröbacke utifrån genomförda
förändringar
Vilhelmina kommun
Samverkar med psykiatri kring
SIP för bättre samordning.

V-chef avseende
Socialpsykiatri

Öka kompetensen
enligt nationella
riktlinjer.

5 Förutsättningar
att finna, få och
behålla ett arbete
eller
sysselsättning
ökar hos
målgruppen

Erbjuda arbetslivsinriktad
rehab med SE enligt IPSmodellen samt individanpassad dagverksamhet och
uppföljning enligt rek om
sysselsättning o arbetslivsinriktad rehab i NR för
schizofreni.

Umeå kommun har utbildat i
modellen supported training för
att öka brukarens möjlighet till
sysselsättning och arbete. Det
finns etablerade flöden mellan
arbetslivsrehabilitering, sysselsättning samt daglig verksamh.
Storumans kommun samv
med arbetsmarknadsenheten i
kommunen.

Socialtjänst
Psykiatrisk klin
Arbetsförmedling
Försäkringskassa

Medarbetare och
berörda brukare
samt brukarråd

Kommentar

Samverkan mellan
kommunerna och
landstingets psykiatri
måste intensifieras
med målet att öka
kompetens och
samverkan i åtgärder
för ett bra boende.

Fortsätta arbetet med
sysselsättnings- och
arbetsrehabilitering
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Mål

Aktivitet 2014-15

Uppföljning 2014-15

Ansvarig

Aktivitet 2016

5 Förutsättningar
att finna, få och
behålla ett arbete
eller
sysselsättning
ökar hos
målgruppen

Erbjuda arbetslivsinriktad
rehab med SE enligt IPSmodellen samt individanpassad dagverksamhet och
uppföljning enligt rek om
sysselsättning o arbetslivsinriktad rehab i NR för
schizofreni.

Malå kommun arbetar utifrån
IPS-modellen i det så kallade
MIPS-projektet. Deltagarna
utvärderar projektet för att
mäta förbättring av livssituationen. ”Galeian” erbjuder fritidsaktiviteter o sysselsättning.
Åsele kommun erbjuder dagverksamhet och individanpassad sådan när verks tillåter.
Skellefteå kommun har ett
avtal för 12 platser inom
Solkraft. Inom verks har drygt
130 personer kontakt med
psykiatrin varav cirka 50 % är
anställda.
Vilhelmina kommun har inlett
ett samarbetar med AF lokalt
för att öka sysselsättningen.
Översyn görs av dagverksamheten i kommunal regi.

Socialtjänst
Psykiatrisk klin
Arbetsförmedling
Försäkringskassa

Fortsätta arbetet med
sysselsättnings- och
arbetsrehabilitering

6 Förskrivning av
hjälpmedel ingår
som en naturlig
del i den
habilitering och
rehabilitering
som riktar sig till
målgruppen.

Utveckla kompetens om
kognitiva hjälpmedel och att
förskriva hjälpmedel utifrån
gemensam policy för
hjälpmedel som är antagen
av vll och länets kommuner

Umeå kommun har förstärkt
kompetens med utökad arbetsterapeutresurs i LSS-boenden
samt i arbetslivsinriktad rehab.
Kompetensutv om kognitiva
hjälpmedel pågår vid psyk klin
Storumans kommun planerar
kompetensutveckling
Åsele kommun har påbörjat
kompetensutveckling
Vilhelmina kommun har
specialistresurs: arbetsterapeut för målgruppen

Kom: V-chefer
med ansvar för
hemsjukvård, Soc
och skola, barn/
unga, särskilt
boende, elevhälsa
VLL: Psyk klin
och HabiliteringsC

Arbeta enligt länets
hjälpmedelspolicy och
ge adekvat stöd i
hjälpmedelsförskrivningen till målgruppen.

Kommentar

Revision av
Hjälpmedelspolicy och
handbok för
hjälpmedelsförskrivning planeras att
genomföras under
2016.
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Mål

Aktivitet 2014-15

Uppföljning 2014-15

Ansvarig

Aktivitet 2016

Kommentar

7 Verksamheterna har kontinuerlig dialog med
brukare,
närstående och
intresseorganisationer.

ÖK 2014-15 med
handlingsplan ska
förankras vid respektive
huvudmans samråd med
funktionshindersrörelsen
innan beslut i nämnd.
Synpunkter tas tillvara i
syfte att utveckla insatser
för målgruppen.

Umeå kommun och VLL har i
samverkan etablerat brukarråd
som träffas kontinuerligt. ÖK
och handlingsplan diskuteras
fortlöpande i VLL:s samråd
med brukarorganisationerna
som träffs 5-6 ggr/år.
I södra Lappland finns
tillgänglighetsråd med
kontinuerligt samverkan.
Storumans kommun har
Etablerat brukarsamverkan
med repr från IFO, Psykiatri
och primärvård. Man möter
brukarrepresentanter 4 ggr/år.
Åsele kommun möter brukare
vid behov (boendestödspersonal) Öppet hus o anhörigträff
planeras.
Skellefteå kommun har dialog
i det samverkanssystem som
är uppbyggt inom ”Höken”
Vilhelmina kommun för sin
dialog med nätverket Hjärnkoll
Västerbotten

Berörda parter i
samråd. Repr för
pat/ brukar- och
anhörigföreningar
i länet. Berörda
verksamheter och
politiska organ
inom vll och
kommunerna

Utöver pågående
samverkan hitta former
för samverkan och
dialog med Hjärnkoll i
Västerbotten.

NSPH har bildat
nätverket Hjärnkoll i
Västerbotten för
samverkan med
huvudmännen i PRIOarbetet. Brukarnätverket startade 2014
och är indelat i Umeå,
Skellefteå och Södra
Lappland, dessa tre
nätverk utser repr till
Hjärnkoll Västerbotten

8 Den somatiska
hälsan förbättras
kontinuerligt hos
målgruppen

Fortsätta utvecklingsarbetet
med hälsa och livsstil samt
samarbeta för att motivera
patienten/brukaren till
regelbundna hälsokontroller

Umeå kommun och VLL har
startat projekt: Premium i samv
mellan psykiatri, utvecklingsenheten och socialpsykiatri
samt hälsocentralerna.
Tillsammans bedriver man ett
systematiskt hälsoarbete riktat
till målgruppen och under
strukturerade former.

Brukaren samt
alla verksamheter
som berörs av ÖK
inom landstinget
och kommunerna

Projektet Premium
etableras som ett
länsövergripande
samverkansprojekt
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Mål

Aktivitet 2014-15

Uppföljning 2014-15

Ansvarig

Aktivitet 2016

8 Den somatiska
hälsan förbättras
kontinuerligt hos
målgruppen

Fortsätta utvecklingsarbetet
med hälsa och livsstil samt
samarbeta för att motivera
patienten/brukaren till
regelbundna hälsokontroller

Malå kommun samarbetar
med hälsocentralen och med
friskvård för målgruppen som
bedrivs på Galeian
Åsele kommun har ingen
aktivitet för att nå målet f n.
Skellefteå kommun pågår
utveckling, man genomför i okt
2015 temadag med fokus på
hälsofrämjande åtgärder
Vilhelmina kommun noterar
att de som fått en SIP generellt
också mår bättre – öppnar för
samverkan som gynnar hälsan

Brukaren samt
alla verksamheter
som berörs av ÖK
inom landstinget
och kommunerna

Projektet Premium
etableras som ett
länsövergripande
samverkansprojekt

9 Inventering av
målgruppen
genomförs enl
SoS eller SKL:s
verktyg för
inventering

Inventeringen utgör ett
underlag för utveckling av
verksamheternas insatser i
samverkan.

Umeå kommun genomför
uppföljning av aktiviteter sedan
senaste inventeringen (2012).
Storumans kommun
genomför uppföljning av
senaste inventeringen (2013).
Malå kommun planerar ny
inventering 2015. Analys och
handlingsplan följs upp (aktuell
inventering gjordes 2012)
Lycksele kommun gjorde sin
inventering 2013. Handlingsplanen följs upp kontinuerligt.
Åsele kommun har ej gjort
någon inventering, planeras
Skellefteå kommun har gjort
analys av senaste inventeringen o utvecklingsarbete pågår
Vilhelmina kommun har ej
gjort någon inventering

Berörda
kommunala
verksamheter

Alla kommuner skall
ha genomfört
inventering och utifrån
den upprätta analys
och handlingsplan.

Kommentar

Ett flertal mindre
kommuner har ännu
inte genomfört
inventering enligt
handlingsplanen.

7

Mål

Aktivitet 2014-15

Uppföljning 2014-15

Ansvarig

Aktivitet 2016

10 ÖK följs upp
enligt SOSFS
2011:09 om
ledningssystem
för systematiskt
kvalitetsarbete

Överenskommelsen och
handlingsplanen revideras i
samverkan mellan parterna

Uppföljning av ÖK och
handlingsplan 2014-2015
genomförd 2015-06-17.
ÖK 2015-2020 och handlingsplan 2016 fastställs september
2015

LSG
Länsgrupp Barn
och unga

Handlingsplan 20152016 följs upp och
revideras i samverkan
mellan parterna.
Handlingsplan för
2017-2018 fastställs

Kommentar

Bilaga
1.
2.
3.
4.

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och länets kommuner kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2015 – 2020
Överenskommelse om rutin för samordning av re/habilitering mellan Vll och kommunerna i Västerbottens län enligt SOSFS 2008:20 (2010-11-01 ---)
Handlingsplan för att införa rutiner för samordning enligt SOSFS 2008:20 (2010-11-01)
Policy för hjälpmedel i Västerbotten, antagen av vll och länets 15 kommuner 2004, reviderad 2010

Barn och unga
5. Vägledande ansvarsfördelning i Västerbottens län avseende barn och unga som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa – samverkan mellan
Hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst (2012-11-09)
6. SIP Barn/unga (2010-12-21)
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