Du kan hjälpa till att sprida informationen vidare till andra människor i
din omgivning och på så sätt skapa ökad möjlighet till delaktighet och
medverkan i den egna vården och behandlingen.
I oktober 2020 sändes en lanseringskonferens för Jönköpings län.
Du kan få mer information om det som sändes där samt om det
arbete som pågår i Jönköpings län på www.lanseringvipsydostra.se

Tillsammans skapar vi förutsättningar för jämlik vård,
behandling och stöd.

KONTAKT
Jenny Olofsson, FoU-ledare, Kommunal utveckling, FoUrum
Processtödjare, Jönköpings län
076-128 78 49, jenny.olofsson@rjl.se

Vad innebär nationella
vård- och insatsprogram?

VAD INNEBÄR NATIONELLA
VÅRD- OCH INSATSPROGRAM (VIP)?

HUR PÅVERKAR DET MIG
SOM MEDBORGARE?

Sveriges kommuner och regioner har i samverkan tagit fram fem
nationella vård- och insatsprogram; Schizofreni, Självskadebeteende,
Depression och ångestsyndrom, Missbruk och beroende samt Adhd.
De gäller i hela landet och är framtagna utifrån en nationell kunskapsstyrning som innebär att utveckla, samordna, sprida och använda bästa
möjliga kunskap. De nationella vård- och insatsprogrammen hittar du
på www.vardochinsats.se

Du som medborgare har rätt att få information och kännedom om att
det finns nationella vård- och insatsprogram. VIP är även öppet för
dig som medborgare. Du kan söka information om olika psykiska
funktionsnedsättningar och vad det kan innebära för en individ.
Du får information om vilka behandlingar och vilket stöd som bedöms
fungera vid olika tillstånd. Du får information om vad regioner och
kommuner bör kunna erbjuda och om vad du som medborgare kan
förvänta dig i kontakten med dem, till exempel vad som ingår i en
utredning om du ansökt om boendestöd från socialtjänsten.

NU INFÖRS NATIONELLA
VÅRD- OCH INSATSPROGRAM I JÖNKÖPINGS LÄN
Med start våren 2021 ska de fem nationella vård- och insatsprogrammen
spridas och implementeras i region och kommuner i Jönköpings län.
Kommunerna och Region Jönköpings län har olika förutsättningar och
arbetet med att sprida och informera om www.vardochinsats.se ser olika
ut. Många verksamheter berörs av VIParna - primärvård, skola/elevhälsa,
specialistpsykiatri och socialtjänst. Flera verksamheter är i full gång med
att implementera VIP. Det pågår arbete med att se över hur den egna
organisationen ligger till i förhållande till nationella riktlinjer, hur arbetet
ser ut idag och vad som kan behöva utvecklas. Flera informationskampanjer pågår för att varje medarbetare ska få tillgång till den
samlade kunskapen i de nationella vård- och insatsprogrammen.
Tillsammans kan vi påverka hur det blir för den enskilde individen
som söker vård, behandling eller stöd i våra verksamheter.

