Nationella vårdoch insatsprogram
psykisk hälsa
För lärosäten

VAD ÄR NATIONELLA
VÅRD- OCH INSATSPROGRAM (VIP)?
Sveriges kommuner och regioner har i samverkan tagit fram fem
nationella vård- och insatsprogram;
• Schizofreni
• Självskadebeteende
• Depression och ångestsyndrom,
• Missbruk och beroende
• Adhd.
Vård- och insatsprogrammen gäller i hela landet för alla verksamheter som
möter personer med psykisk ohälsa: Regionens hälso-och sjukvård,
kommunal vård och omsorg, skola, elevhälsa, socialtjänst.

De nationella vård- och insatsprogrammen hittar du på
www.vardochinsats.se

VIP - Nationella vård- och insatsprogram psykisk hälsa

Hur kan du använda vård och insatsprogrammen
som lärosäte?
Du som arbetar på ett lärosäte har ett utbildningsuppdrag i att förbereda och
rusta studenter/elever inför examen och att bli förberedda för sitt kommande
yrke. Flera av era studenter/elever kan komma att arbeta i verksamheter där
de nationella vård- och insatsprogrammen är en viktig del i arbetet.
VIP på www.vardochinsats.se är ju öppet för medborgaren så era studenter/
elever har därigenom tillgång till att ta del av innehållet. Alla kan söka
information om olika psykiska funktionsnedsättningar och vad det kan
innebära för en individ eller dess anhöriga. Det ges information om vilka
behandlingar och vilket stöd som bedöms fungera vid olika tillstånd. Ni kan
fritt använda materialet och hänvisa till det i er undervisning.
På www.lanseringvipsydostra.se kan du hitta material, filmer och case.
Tillsammans kan vi påverka stödet till en person som söker vård,
behandling eller stöd vid psykisk ohälsa!

VIP - Nationella vård- och insatsprogram psykisk hälsa

Tillsammans utvecklar vi
hälsa, vård och omsorg
i Kalmar län

Kontakt:
Maria Minich Karlsson
Utvecklingsledare Psykisk hälsa
tfn: 0480-832 33
maria.minich.karlsson@regionkalmar.se

Högsby kommun | Kalmar kommun | Kommunförbundet Kalmar län

Inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård samt skolan i Kalmar län

Oskarhamns kommun | Region Kalmar län | Torsås kommun

Mönsterås kommun | Mörbylånga kommun | Nybro kommun
Vimmerby kommun | Västerviks kommun
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Borgholms kommun | Emmaboda kommun | Hultsfreds kommun

Länsgemensam ledning i samverkan

