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RUG psykiatri vuxna 

•  Målgrupp: patienter/brukare med psykiska 
funktionsnedsättningar över 18 år 

•  Samverkan kommun och landsting 

•  Individen behov av samordning  
•  Återhämtningsperspektivet 
•  Anhörigperspektivet 
 
•  Länsövergripande samverkans överenskommelse 

kommun och landsting 



Tecken på kognitiva svårigheter 
 

»  Missförstår 
»  Uteblir från besök 
»  Sitter bara hemma 
»  Planerar inte i förväg 
»  Har inga rutiner 
»  Verkar inte lyssna 
»  Blir lätt stressad 
»  Klarar bara en sak i taget 
»  Måste bli tillsagd för att 

göra 
»  Gör om samma misstag 
»  Säger konstiga saker 
»  Glömmer bort 

 



Livsvillkor för personer med psykisk 
funktionsnedsättning 

 
•  Kognitiva funktionsnedsättning 

 Svårigheter i dagliga livet 
  

•   Arbete/sysselsättning 
•   Ensamhet 
•   Ekonomi  
•   Stresskänslig 
•   Stigmatisering – diskriminering 
•   Ökad risk för fysisk ohälsa 
•   Ökad risk för självmord 
 
 



INDIVIDEN 
 VoS/CM Läkare 

Bistånds- 
handläggare Anhörig 

God man 

Boende- 
stöd 

Brukarens mål 

Personlig plan 
SIP 

Samordnad 
individuell plan 

 
Delat besluts- 

fattande 
 

Psykopedagogik 

Krisplan 
Problemlösningsstrategi 
Stresshantering 
Kommunikationsträning 
Kvalitetssäkring 

 
Helhetssyn 

	

Handl. 
FK 

Handl. 
AF 



Integrerad psykiatri  
Vård och stödsamordning, 

berörda huvudmän i samverkan 

1.   En organisation som stödjer samordningen 

2.   Vård och stödsamordnare/Case manager  

3.   Resursgrupper 

4.    Kvalitetssäkring 

 



Vård- och stödsamordnare/Case Manager 

  

•  Rollen inte yrkesspecifik 
•  Mandat 

–  Den som samordnar insatserna tillsammans med individen 
–  Säkerställer kontinuiteten 
–  Ansvarar för procedurer som stödjer ett gemensamt beslutsfattande 
–  Ombud för patienten i sociala sammanhang 
–  Utbildare av nya personer i nätverket runt brukaren. 
–  Ansvarar för uppföljning och kvalitetssäkring 
 

 



 Resursgrupp 

•  Utses av individen 

•  Anhöriga, vänner 

•  Professionella 

•  Personer som kan utgöra ett stöd 



Resursgrupps möte 

•  Utgår ifrån individen 
•  Planeras av VoS/CM och individen 
•  VoS ansvarar för formen: 

–  Dagordning 
–  Tid 
–  Uppföljning 
–  Minnesanteckningar 

•  Delat beslutsfattande 




