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Vad kan nationella vård- och insatsprogrammen 
innebära för mig som medarbetare?

Vården finns där
jag behöver den

VIP
Vård- och 

InsatsProgram



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 kun-
skapsstyrning som innebär att utveckla, 
samordna, sprida och använda bästa 
möjliga kunskap. De nationella vård- och 
insatsprogrammen hittar du på: 
www.vardochinsats.se

Nationella vård- och insats- 
program i Östergötlands län
Med start våren 2021 har de fem  
nationella vård- och insatsprogrammen 

börjat spridas och implementeras i  
region och kommuner i Östergötlands län. 
Kommunerna och Region Östergötland 
län har olika förutsättningar och arbetet 
med att sprida och informera om  
www.vardochinsats.se ser olika ut. 

Många verksamheter berörs av VIP – 
bland annat primärvård, skola/elevhälsa, 
specialistpsykiatri och socialtjänst. 
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.

Tillsammans kan vi påverka hur det blir 
för den enskilde som söker vård, 
behandling eller stöd i våra 
verksamheter.

Vad innebär nationella vård- 
och insatsprogram (VIP)? 

N Ä R A V Å R D – V I P



DU KAN SÖKA information om olika 
psykiska funktionsnedsättningar och vad 
det kan innebära för en individ. Det finns 
information om vilka behandlingar och 
vilket stöd som bedöms fungera vid olika 
tillstånd. Du kan använda informationen 
i VIParna för att få en fördjupad kunskap, 
likaväl som du kan använda VIParna för 
att snabbt få svar på en fråga.

DU FÅR INFORMATION om vad 
regioner och kommuner bör kunna 
erbjuda och du kan, utifrån hur ni 
arbetar på din arbetsplats, se hur ni 
ligger till i förhållande till nationella 
riktlinjer. Du får också en möjlighet att 
se vad invånaren anses kunna förvänta 
sig i kontakten med din verksamhet, till 
exempel vad som ingår i en utredning 
om hen ansökt om boendestöd från 
socialtjänsten. 

DU KAN HJÄLPA till att sprida 
informationen vidare till kollegor, 
andra verksamheter och inte minst till 
invånaren. Du hjälper då till att skapa 
ökad möjlighet för personen att vara 
delaktig och kunna medverka i den 
egna vården och behandlingen. På 
www.lanseringvipsydostra.se kan du 
hitta material om implementering och 
lansering. 

TILLSAMMANS SKAPAR VI 
förutsättningar för jämlik och  
kunskapsbaserad vård,  
behandling och stöd.

Hur påverkar det 
dig i ditt arbete?
Du som arbetar i en verksamhet inom hälso- och sjukvård eller i  
en kommun möter invånare som söker vård, stöd eller behandling. 
Vård- och insatsprogrammen är något som kan påverka och  
underlätta ditt arbete tillsammans med invånarna. 
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Vården finns där
jag behöver den

KONTAKT:
Jörgen Bergström, Utvecklingsledare, Mitt i Livet/Region Östergötland 
073-0277294, jorgen.bergstrom@regionostergotland.se

Maria Branzell Hermelin, Utvecklingsledare, Mitt i Livet/länets kommuner 
073-0201456, maria.branzellhermelin@norrkoping.se


