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Stödinstruktion till implementeringsarbete av nationella vård- och
insatsprogram. www.vardochinsats.se
Jönköpings län
Bakgrund
För bakgrund samt fördjupad information se;
Bilaga 1. Implementeringsplan av vård- och insatsprogram i Jönköpings län.

Mål och syfte
- Att göra känt och tillgängliggöra Vård- och Insatsprogrammen (VIP) inom Jönköpings län för
berörda medarbetare inom skola/elevhälsa, socialtjänst och inom hälso- och sjukvård.
- Att öka kunskapen hos medarbetare inom kommuner/region att www.vardochinsats.se finns
att tillgå som verktyg och kunskapsstöd.
- Att efter genomförd spridning och implementering höjt kunskapsnivån hos medarbetare som i
sin tur leder till en bättre vård och omsorg för berörda målgrupper.

Målgrupper
Mottagare av spridnings- och implementeringsplanen för VIP är Jönköpings läns 13 kommuner
och Region Jönköpings län. Det innefattar samtliga vård-och insatsnivåer: elevhälsa/skola,
socialtjänst/vård och omsorg, primärvård, barn och ungdomshälsa, barn- och ungdomspsykiatri,
specialistpsykiatri öppen- och slutenvård. Inom dessa vård- och insatsnivåer finns flera olika
verksamheter med personal och beslutsfattare som behöver ha kännedom om VIP. Målgrupp att
ta del av innehållet i VIP är också individen som söker vård och deras närstående.
Kommunikationsplan och strategier
De nationella vård- och insatsprogrammen berör verksamheter på olika sätt vilket kräver olika
implementeringsinsatser och beslut.
Implementeringsnivå 1: Ha kunskap om verktyget – Personal/individen ska veta att verktyget finns.
De ska kunna hänvisa till det samt veta hur de ska söka och få information.
Implementeringsnivå 2: Kunna använda verktyget – Personal/individen behöver veta hur de ska
söka och finna information. De ska kunna hänvisa till andra verksamheter och hitta rätt
samverkansnivå och ansvarsnivå. De ska kunna följa riktlinjer vad gäller till exempel tidiga tecken
och bemötande.
Implementeringsnivå 3: Innehållskunskap – Verksamheten har ett ansvar enligt VIP och kan
behöva utbilda personal för att kunna erbjuda specificerade/prioriterade insatser.

Kompetenshöjningen behöver kopplas till generella och individuella utbildningsinsatser. Det kan
påverka ekonomiska och personella resurser.

Vilka VIPar är aktuella i vilken verksamhet?
Socialpsykiatri; Hela vård- och insatsprogrammet
kompetensförsörjning, behov av utbildningar?)

–

Nivå

3

(ev

GAP-analyser,

Missbruk/Beroende; Missbruk/beroende - Nivå 3. Övriga VIPar – Nivå 1 och 2.
Myndighetsnätverk, Funktionshinderomsorg; Hela vård- och insatsprogrammet – Nivå 2 och 3
(innehållskunskap, viss översyn av hur det stämmer överens med verksamhetens nuvarande
uppdrag/nivå, insikt i de olika behandlingarna/metoderna)
Barn och unga, Skola/elevhälsa, Ungdomsmottagning; Adhd, Depression och Ångest,
Missbruk/beroende, Självskadebeteende – Nivå 2 och 3
Äldre, MAS/MAR; Depression och ångestsyndrom, Missbruk/beroende - Nivå 2
Ekonomiskt bistånd/arbetsmarknad; Kunskap om alla VIP – Nivå 2
HoS; Kunskap om alla VIP. Viktigt att få ett kunskapsstöd kopplat till psykiatri – kopplingen till
somatisk sjukvård är starkare.

Implementering
I forskning lyfts att en lyckad implementering består av flera olika delar. Det är viktigt att syftet
med verktyget framgår tydligt och att det är relevant för arbetsplatsen/personalen. Det är också
viktigt att personal och arbetsplats blir bekräftade i vad de redan gör bra Graden av tvång
påverkar implementeringen – är det något vi SKA göra eller något vi KAN göra? Chefernas

inställning och förhållningssätt spelar stor roll. En tydlig framgångsfaktor är också att varje
arbetsplats tillsätter en implementeringsledare – någon som har ett utökat ansvar för
implementering av verktyget på den lokala arbetsplatsen. (Sara K. Levin, Per Nilsen, Preben
Bendtsen & Per Bülow (2018))

Exempel på grundplanering för hur implementeringen ska genomföras i
er kommun;
Frågeställningar inför implementeringens uppstart;
Ambitionsnivå; Vad vill vi uppnå? Beslutsgång?
Identifiera nyckelpersoner; Vem gör vad? Vad är ert uppdrag?
Praktiskt genomförande; Fundera över hur ni gör det på bästa sätt i er verksamhet. (Fördjupa er i
ett kunskapsområde och diskutera detta, söka information utifrån typfall/ärenden, titta på andra
verksamheters uppdrag, titta på er egen verksamhets uppdrag osv…)
Fundera även på hur www.vardochinsats.se kan användas i det dagliga arbetet. (Snabb
information vid behov, tillsammans med klient/brukare, information till andra verksamheter
osv...)
Utifrån dessa skapa en konkret plan med utgångspunkt i frågorna;
Vad? Varför? Vem? Hur? När?

Exempel på implementeringsupplägg över tid;

Exempel på instruktion och upplägg för det första informationstillfället;

Stödpaket från Kommunal Utveckling
Information via webbsidor, i kombination med skriftlig och muntlig information samt dialog.
www.lanseringvipsydostra.se är en webbplats som är framtagen för att ge konkret och enkel
information. Där finns även filmer, typfall och länkar som kan användas i implementeringsarbetet.
Spridningspaket VIP (specifikt riktade till hälso-och sjukvård, socialtjänst samt till
skola/elevhälsa) sprids via länets samverkans- och stödstrukturer mellan region och kommuner.
Spridningspaketen innehåller, bland annat:
•

Powerpointpresentation med hjälptext. Kan användas på APT.

•

Filmer

•

Foldrar, flyers. Kort och koncis information i utskriftsformat samt folder. Finns i
nuläget riktat mot fyra intressenter; personal, brukarorganisationer, lärosäten
samt till medborgaren.

Nätverk med kontaktpersoner i varje kommun
Det finns, sedan hösten 2021, ett nätverk med kontaktpersoner i Jönköpings län kopplat till
implementering och spridning utifrån nationell kunskapsstyrning (VIP, PSVF). I detta uppdrag
ingår att; förmedla information och material till rätt instans/person i hemkommun, ge
återkoppling av nuläge (svårigheter, det som funkar bra) samt förmedla
kontakter/specialistkunskaper vid remissförfrågningar och dylikt.
I samverkan med dessa kan Kommunal Utveckling löpande få information om specifika behov och
ge stöd utifrån kommunernas olika förutsättningar.
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jenny.olofsson@rjl.se
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