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➒ 		Att arbeta med 					
handlingsplaner

Om ni inte redan har läst boken Så vill vi ha det. Patient-, brukar- och
anhörignätverkets krav på framtida vård, stöd och behandling inom
psykiatriområdet, är det ett gyllene tillfälle att göra det innan eller under
mötet när ni arbetar med handlingsplaner. Det är bra att undvika att uppfinna hjulet flera gånger. Entusiasmen man känner under cirkelns gång kan
föra långt men kan också göra att man inte ger sig tid att titta på sådant
som redan är gjort. Så vill vi ha det täcker in de flesta arbetsområden som
ni är engagerade i och kan vara en bra utgångspunkt för diskussioner.
Så vill vi ha det belyser viktiga områden, även om den inte är heltäckande:
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•

Vård och behandling

•

Hjälp, stöd, rehabilitering och habilitering

•

Förebyggande och tidiga insatser

•

Samverkan kommuner – landsting

•

Forskning

•

Utbildning och kunskap om osynliga funktionshinder

•

Bemötande

   m e d
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Aktiviteter
Använd de anteckningar deltagarna gjort under studiecirkeln och de förslag
till aktiviteter som presenterats i de olika kapitlen för att hitta fram till en
gemensam plattform för ert gemensamma påverkansarbete. Brainstorming
och omröstning kan vara bra metoder liksom att studera listan på metoder
för inflytande en gång till.
Under cirkelns gång har deltagarna säkert redan tagit reda på det egna
landstingets eller kommunens riktlinjer, verksamhetsplaner eller vård
program. Under arbetet med handlingsplaner är det viktigt att även ha
tillgång till det egna förbundets olika policydokument, verksamhetsplan,
med mera.

UTVÄRDERING
Om deltagarna i början av cirkeln skrev ned förväntningar och egna
personliga mål med cirkeln är det dags att ta fram dem nu.
Dela ut lapparna till deltagarna och diskutera om de tycker att deras
förväntningar/mål har tillgodosetts. Diskutera vidare om vad cirkeln
har gett och om det är något som kunde varit bättre. Det är viktigt att
alla får komma till tals.
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