Markaryds kommuns lokala handlingsplan för psykisk hälsa 2018

Fokusområden






Främjande och förebyggande insatser
Tillgängliga och tidiga insatser
Enskildas delaktighet och rättigheter
Utsatta grupper
Ledning, styrning och organisation

BARN OCH UNGA
Fokusområde/Långsiktiga mål
Fokusområde: Främjande och
förebyggande insatser
Långsiktigt mål: Öka den
psykiska hälsan

Kortsiktiga mål

Indikatorer för uppföljning

Aktiviteter

Ansvarig, tid, uppskattad kostnad

Öka kunskap hos personal som
arbetar med nyanlända med psykisk
ohälsa.

Mäta antalet utbildad personal.

Utbildning
Handledning

Ansvarig: skola
Tid: 2018
Kostnad: 100 000 kr

Fokusområde: Tillgängliga och
tidiga insatser
Långsiktigt mål: Främja den
psykiska hälsan och tidigt
identifiera psykisk ohälsa hos barn

Öka kunskapen om barns behov hos
personal som möter små barn.

Mäta antalet orosanmälningar 2018
jämfört med 2016

Utbildning

Ansvarig: skola och ifo
Tid: 2018
Kostnad: 100 000 kr

Fokusområde: Främjande och
förebyggande insatser
Långsiktigt mål: Öka den
psykiska hälsan hos barn som

Ge stöd åt föräldrar med
funktionshinder i rollen som förälder.

Mäta hur många som erbjudits
föräldrastöd anpassat för personer
med intellektuell eller annan kognitiv
funktionsnedsättning under 2018.

PYC-utbildning

Ansvarig: ifo
Tid: 2018
Kostnad: 20 000 kr

1

växer upp med en förälder med
intellektuell funktionsnedsättning.
Fokusområde: Ledning, styrning
och organisation
Långsiktigt mål: Öka
möjligheten att göra analyser
utefter nyckelindikatorerna

Ta fram samt utveckla systemen för
att få fram resultat till
nyckelindikatorerna

Minska antalet nyckelindikatorer där
Data saknas

Utveckla mätningar av
nyckeltalen.

Ansvarig: socialförvaltningen
Tid: 2018
Kostnad: 15 000 kr

Kortsiktiga mål
Ökade kunskaper om
medborgarna

Indikatorer för uppföljning
Antal ny identifierade individer

Aktiviteter
Kartläggning

Ansvarig, tid, uppskattad kostnad
Ansvarig: socialpsykiatrin
Tid: 2018
Kostnad: 50 000 kr

Kortsiktiga mål
Att personal inom särskilt boende
för äldre har fler strategier för att
bemöta psykisk ohälsa.

Indikatorer för uppföljning
Aktiviteter
Mindre förskrivning av
Utbildning i alternativ till
psykofarmaka på särskilda boende. psykofarmaka.
Checklista på enkla åtgärder
innan kontakt tas med ssk på
säbo.

Ansvarig, tid, uppskattad kostnad
Ansvarig: psykiatri ssk
Tid: 2018
Kostnad: 50 000 kr

Göra personal inom särskilda
boende tryggare i hur de bemöter
psykisk ohälsa hos äldre.

Mäta om det finns ett program.

Ansvarig: psykiatri ssk
Tid: 2018
Kostnad: 15 000 kr

VUXNA
Fokusområde/Långsiktiga mål
Fokusområde: Utsatta grupper
Långsiktigt mål: Öka livskvalitet
hos personer med psykisk ohälsa

ÄLDRE
Fokusområde/Långsiktiga mål
Fokusområde: Förebyggande
och främjande insatser
Långsiktigt mål: Förbättra äldres
psykiska hälsa och minska risken
för läkemedelsrelaterade
komplikationer.
Fokusområde: utsatta grupper
Långsiktigt mål: Minskade
suicid.
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Göra ett
suicidpreventionsprogram.

