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Huvudrubriker
Innehållet i de olika nationella vård- och insatsprogrammen (VIP) för området psykisk hälsa har en gemensam struktur. Strukturen utgår från
huvudrubrikerna som beskrivs i tabellen nedan.
Rubrik

Innehåll

Bakgrund om tillståndet

Kortfattad information om tillståndet, t.ex. förekomst i befolkningen, huvudsakliga symtom och negativa effekter, samt
övergripande om behandling och stöd

Kommunikation och delaktighet

Information och insatser för patientcentrering, t.ex. patient/brukarinformation, bemötande, delat beslutsfattande,
involvering m.m.

Förebyggande arbete för personer med
förhöjd risk

Vad som bör erbjudas för personer med risk att utveckla tillståndet (brett och/eller riktat arbete).

Tidig upptäckt av personer med
symtom

Information och insatser för att aktivt identifiera och hjälpa personer tidigt i sjukdomsförloppet

Kartläggning och utredning

Information om symtom, stadier, kriterier och individuella resurser samt stöd kring vilka utredande och kartläggande
insatser som bör erbjudas

Behandling och stöd

Vilka behandlande och stödjande insatser som bör erbjudas

Uppföljning

Hur individuell uppföljning och utvärdering bör ske

Lagar och regler

Lagar och regler (inkl. skyldigheter) relevanta för tillståndet

Process, vårdnivå och samverkan

Hur vård och omsorg kan organiseras och hur samverkan kan ske

Kvalitets- och verksamhetsuppföljning

Rapportering av indikatorer för vård och omsorg relaterade till tillståndet, samt information om var relevanta
indikatorer för uppföljning finns

ARBETSMATERIAL

1

Underrubriker
Varje insats i nationella vård- och insatsprogrammen (VIP) beskrivs enligt samma underrubriker. Den gemensamma strukturen för underrubrikerna
syftar till att ge en enhetlig och heltäckande beskrivning av de olika insatserna.
Rubrik

Innehåll

Kort beskrivning

Kort beskrivning av vad insatsen innebär

Syfte

Nyttan/avsikten med insatsen

Indikation

Risk(er)/problemställningar som motiverar insatsen

Kunskapsläge

Prioritering enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer samt förväntad effekt. Om insatsen inte tas upp i NR anges
annan källa till rekommendationen

Kompetenskrav

Befattningar som är behöriga att ge insatsen och under vilka förutsättningar

Innehåll, kortfattat

Sammanfattning av insatsens viktigaste beståndsdelar

Innehåll, fördjupat

Utförligare beskrivning av insatsen

Material

Beskrivning av och länkar till relaterat material, t.ex. manualer, informationsmaterial, skattningsformulär m.m.

Uppföljning

Uppföljning av insatsen på individnivå, inkl. relevanta indikatorer
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Kategorisering och märkning av insatser och andra texter
Varje insats i nationella vård- och insatsprogrammen (VIP) är uppmärkt enligt ett antal kategorier som beskrivs i tabellen nedan. Märkningen
möjliggör sökning och filtrering av innehållet i VIP.
Huvudkategori

Kategori

Vad märkningen anger

Exempel

Verksamhet

Verksamhetskategori

Vilka verksamhetskategorier insatsen kan utföras inom

Socialtjänst

Verksamhet

Vilka verksamhetsområden/verksamheter insatsen kan utföras inom

Psykiatrisk specialistvård, sluten

Befattning

Vem/vilka som kan utföra insatsen

Sjuksköterska

Samordnad insats

Om insatsen kräver samordning mellan verksamheter

Åtgärdsområde

Vilken typ av insats som avses

Läkemedelsrelaterade åtgärder

Prioritet enligt NR

Vilken prioritetsmärkning insatsen har i NR
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KVÅ-kod

Vilken KVÅ-kod insatsen motsvarar (tillämpas endast på insatser inom hälsooch sjukvård)

AU002

Diagnos

För vilken/vilka diagnoser insatsen bör erbjudas (tillämpas endast på insatser
inom hälso- och sjukvård)

F32.1 Medelsvår depressiv episod

Fas/stadie (av tillstånd)

I vilket/vilka skede(n) i ett förlopp som insatsen kan ges

Kronisk

Åldersgrupp

Åldersspann för individer som kan ges insatsen

Unga vuxna

Tillståndets
svårighetsgrad

Vid vilken/vilka svårighetsgrad(er) insatsen kan ges

Lindrig

Funktionsnivå

Funktionsnivå(er) vid vilken(vilka) insatsen kan ges eller är anpassad för

Måttliga problem

Levnadsförhållanden

Omständigheter i individens liv som kan ha betydelse för val av insats och
arbetssätt vid genomförande av insats

Anställd, vårdnadshavare m.m.

Insats

Individ
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