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• Sammanfattning
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• Mål och hemuppgifter
• Implementering 1: Rekrytering

PSYKOSOCIALA BEHANDLINGSINSATSER VID SVÅR PSYKISK SJUKDOM
HAR DE SENASTE TVÅ DECENNIERNA GENOMGÅTT ETT PARADIGMSKIFTE

Återhämtning

Tidig
intervention

Effektiv
behandling

Historiskt:

Nuläge:

• Fokus på symtomkontroll
• Pessimistisk prognos
• Institutioner

• 45-68% återhämtar sig under en
20-40 års period 1 & 2

• Ingen differentiering mellan olika
sjukdomsstadier

• Tidig intervention och kortare
psykotiska episoder leder till
bättre prognos
• Färre ”kroniker” i framtiden

• Utöver läkemedelsbehandling –
inga/få psykosociala insatser
med forskningsstöd

• Tillgång till fler evidensbaserade
behandlingsmetoder
• Delaktighet i beslut och
behandling

Kronicitet är ett resultat av otillräcklig tillgång till kontinuerlig, koordinerad, kollaborativ,
klientorienterad, kompetensbaserad och medkännande vård 3
Källor: 1 Carpenter & Kirkpatrick, 1988; 2 Davidson et al., 2005; 3 Lieberman and Kopelowicz, 2005

PSYKOPATOLOGI – KVANTITATIV SKILLNAD SNARARE ÄN KVALITATIV

Psykotiska
Affektiva

Negativa
Kognitiva

Schizofreni
Källor: Van Os et al, 2009

PERSONER MED SVÅR PSYKISK SJUKDOM KAN SPELA EN
AVGÖRANDE ROLL I SIN EGEN ÅTERHÄMTNINGSPROCESS

• Grundläggande information om psykisk sjukdom

Effektiv sjukdomshantering
(”illness selfmanagement”) förutsätter

• Grundläggande information om
behandlingsprinciper

• Strategier för att hantera ihållande symtom och
andra problem

PERSONER MED SVÅR PSYKISK SJUKDOM KAN SPELA EN
AVGÖRANDE ROLL I SIN EGEN ÅTERHÄMTNINGSPROCESS

• Hopp & optimism

Kunskap & effektiva
strategier

• Informerade beslut om behandling

• Minskad sjukdomsbörda

SJUKDOMSHANTERING BYGGER PÅ EN BIOPSYKOSOCIAL MODELL
AV SVÅR PSYKISK SJUKDOM
Biologisk
sårbarhet

Stress från miljö

positiva
symtom

Funktionsnedsättning & försämrad livskvalitet

STRESS-SÅRBARHETSMODELLEN GER RATIONAL FÖR BEHANDLING
Biologisk
sårbarhet

• Minska
användning
av alkohol
och droger
• Läkemedel
• Kost, sömn
och motion
• Livsstilsfaktorer

Stress från miljö

positiva
symtom

Minskad sjukdomsbörda, bättre livskvalitet, hopp

• Hantera
stress &
problem
• Socialt stöd
• Effektiva
strategier

SJUKDOMSHANTERING (ILLNESS SELF-MANAGEMENT) MINSKAR
NEGATIVA EFFEKTER AV SVÅR PSYKISK SJUKDOM
•

Lära ut grundläggande fakta om psykisk sjukdom

Psykoedukation

•

Hjälpa klienterna att fatta informerade beslut om behandling

Strategier för
effektiv
läkemedelsanvändning

•

Strategier för att införliva läkemedelsanvändning i klienternas
vardagsliv

•

Snabb respons och intervention vid symtomstegring

•

Minskar återfall och inläggning på sjukhus

•
•

Ökar klienternas förmåga att hantera ihållande symtom
Hopp, ”self-efficacy”

Planering av
återfallspreventions

Färdighetsträning för
att hantera ihållande
symtom

ÅTERHÄMTNING (RECOVERY) BETYDER OLIKA SAKER FÖR OLIKA
INDIVIDER; ÖVERGRIPANDE BUDSKAPET ÄR HOPP OCH OPTIMISM
Exempel på vad återhämtning kan
innebära:

Återhämtningskomponenter
Baserad
på styrkor

Egenriktad

“Empowerment”

Individualiserad

Respekt

Hopp

“Peer-support”
Icke-linjär

Hollistisk
Ansvar

• Ta sig an nya utmaningar
• Eftersträva drömmar och mål
• Utveckla givande relationer
• Lära sig hantera och växa bortom
psykisk sjukdom trots symtom
och bakslag
• Minska återfall
• Bli fri från symtom
• Undvika att hamna på sjukhus
• Få ett arbete

Det övergripande budskapet är hopp och optimism, mindre betoning på frånvaro av sjukdom.
Minskade symtom och ökad funktion, inte ett mål i sig utan ett medel för att nå personligt
meningsfulla återhämtningsmål
Källor: Substance Abuse and Mental Health Services Administration

ÖVERSIKT AV IMR PROGRAMMET
Övergripande syfte
•

Hjälpa klienter och kliniker att samarbeta
i behandlingen av psykisk sjukdom

•

Minska återfall

•

Utveckla effektiva strategier för att
hantera symtom

Format

•

Programmaterialet är utformat för
personer med
−
−
−
−

Schizofreni
Schizoaffektivt syndrom
Depression och bipolärt syndrom
Har implementerats i öppenvård,
slutenvård och på stödboenden

Återhämtningsmål

•

Veckovisa sessioner – eller oftare

•

40 sessioner - individuellt eller i grupp

•

Genomgång av
−
−
−

Målgrupp

Information
Strategier
Färdigheter

•

Hjälpa klienten att sätta upp och
eftersträva meningsfulla mål

•

Målen följs upp och utvärderas under
hela programmets gång

IMR PROGRAMMETS UNDERVISNINGSPLAN

Moduler i IMR
1.

Återhämtningsstrategier

2.

Praktiska fakta om psykisk sjukdom

3.

Stress-sårbarhetsmodellen & behandlingsstrategier

4.

Öka socialt stöd

5.

Använda läkemedel effektivt

6.

Drog- & alkoholanvändning

7.

Återfallsprevention

8.

Hantera stress

9.

Hantera problem & symtom

10.

Få sina behov tillgodosedda i sjukvården

11.

En hälsosam livsstil

MODUL 2 - SPECIAL

2A – PRAKTISKA FAKTA OM SCHIZOFRENI
2B – PRAKTISKA FAKTA OM SCHIZOAFFEKTIV SJUKDOM
2C – PRAKTISKA FAKTA OM BIPOLÄR SJUKDOM
2D – PRAKTISKA FAKTA OM DEPRESSION

SINGEL DIAGNOS
(4 SESSIONER)

2E – PRAKTISKA FAKTA OM PSYKISK SJUKDOM
MULTI DIAGNOS
(5 SESSIONER)

ÖVRIGA MODULER IDENTISKA OAVSETT DIAGNOSGRUPP

SESSIONSSTRUKTUREN SYFTAR TILL ATT SKAPA KONTINUITET OCH
FÖRUTSÄGBARHET FÖR BÅDE KLIENTER OCH KLINIKER

Sessionsstruktur i IMR (45-60 minuter)
1.

Informellt socialiserande

2.

Kort genomgång av förgående session

3.

Genomgång av hemuppgift

4.

Uppföljning av mål (för grupp: 2-3 klienters mål)

5.

Sätta agenda för aktuell session

6.

Lära ut information från aktuell ’handout’; använda edukativa,
motiverande och kognitiv beteendeterapeutiska strategier

7.

Sätta ny hemuppgift tillsammans med klient(-er)

8.

Sammanfatta sessionen och framstegen som gjorts

”TEACHING PRINCIPLES” SYFTAR TILL ATT ÖKA KLIENTERNAS MÖJLIGHETER
ATT TILLGODOGÖRA SIG PROGRAMMATERIALET

1. VAD?

Interaktiv ”utbildning” för effektiv
kommunikation av information
• 2-vägs kommunikation
• Frekvent utvärdera förståelse
• Summera information och
anpassa takten

2. VARFÖR?

Edukativa
strategier
Omsätta information och
färdigheter i praktiken
• Hemuppgifter
• Rollspel
• Steg-för-steg
problemlösning

Motiverande
Motivational-interviewing
• Knyta innehållet i
respektive modul till
klienternas
återhämtningsmål
Inlärningspsykologiska
principer

3. HUR?

AGENDA

• Sammanfattning
• Material & Forskning
• Mål och hemuppgifter
• Implementering 1: Rekrytering

MATERIAL– MODUL 2E & MODUL 5

ILLNESS MANAGEMENT AND RECOVERY (IMR) PROGRAMMET
INTEGRERAR METODER MED GOD - TILL - MYCKET GOD EVIDENS
•

Xia, et al., 2011. Psychoeducation for schizophrenia. Cochrane
Review

•

Lyman, et al., 2014. Consumer and Family Psychoeducation:
Assessing the Evidence. Psychiatric Services, 65:416-428

•

Psykoedukation basal strategi för effektiv läkemedelsbehandling!

•

Bäuml, et al., 2016. Psychoeducation Improves Compliance and
Outcome in Schizophrenia … Schizophrenia Bulletin, early access

•

Psykoedukation basal strategi för återfallsprevention!

•

Effektiv läkemedelsbehandling viktig strategi för återfallsprevention!

•

Mueser, et al., 2002. Illness Management and Recovery: a review of
the research. Psychiatric Services, 53:1272-1284

•

Brett område: från social färdighetsträning till
problemlösningsstrategier.
Granholm, et al., 2014. Randomized clinical trial of cognitive
behavioral social skills training for schizophrenia … Journal of
Consulting and Clinical Psychology, 82:1173-1185

Psykoedukation

Strategier för
effektiv
läkemedelsbehandling

Planering av
återfallspreventions

Färdighetsträning

•

FEM STUDIER HAR UNDERSÖKT IMR PROGRAMMETS EFFEKTER
2006
2010

2007
2011

2009

FORSKNING STÖDER ANTAGANDET ATT EFFEKTIV SJUKDOMSHANTERING
MINSKAR NEGATIVA KONSEKVENSER AV SVÅR PSYKISK SJUKDOM
Studie

Metod

Deltagare

Förbättringsområden

Mueser et al (2006)

Pilot

Schizofreni, schizoaffektiv,
bipolär (n=24)

Illness self-management,
symtom, funktion,
återhämtning

Hasson-Ohayon et al (2007)

RCT

Schizofreni, psykos UNS,
bipolär, depression, ångest
(n=210)

Illness self-management,
coping, socialt stöd

Levitt et al (2009)

RCT

Schizofreni, schizoaffektiv,
psykos UNS, bipolär,
depression (n=104)

Illness self-management,
livskvalitet, symtom

Fujita et al (2010)

Kvasi-experimentell

Schizofreni (n=25)

Symtom, livskvalitet, socialt
stöd

Färdig et al (2011)

RCT

Schizofreni & schizoaffektiv
(n=41)

Symtom, sjukdomsinsikt,
illness self-management,
coping, självmordstankar

RCT = Randomized Controlled Trial
UNS = Utan Närmare Specifikation

FORSKNING STÖDER ÄVEN ANTAGANDET ATT OLIKA PATIENTGRUPPER
KAN HA NYTTA AV IMR PROGRAMMET
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Impact of Illness Management and Recovery
Programs on Hospital and Emergency
Room Use by Medicaid Enrollees

Integrated Illness Management and
Recovery: A Program for Integrating
Physical and Psychiatric Illness
Self-Management in Older Persons
with Severe Mental Illness

NYLIGEN PUBLICERAD SAMMANSTÄLLNING AV IMR-FORSKNING

2013

• IMR demonstrerar genomgående
lovande förbättringar för patienter
• Mer forskning behövs vad gäller
implementering av IMR

Illness Management and Recovery:
A Review of the Literature
Alan B. McGuire, Ph.D.
Marina Kukla, Ph.D.
Amethyst Green, B.S.
Daniel Gilbride, B.S.
Kim T. Mueser, Ph.D.
Michelle P. Salyers, Ph.D.

Objective: Illness Management and Recovery (IMR) is a standardized
psychosocial intervention that is designed to help people with severe
mental illness manage their illness and achieve personal recovery goals.
This literature review summarizes the research on consumer-level effects
of IMR and articles describing its implementation. Methods: In 2011, the
authors conducted a literature search of Embase, MEDLINE, PsycINFO,
CINAHL, and the Cochrane Library by using the key words “illness management and recovery,” “wellness management and recovery,” or “IMR”
AND (“schizophrenia” OR “bipolar” OR “depression” OR “recovery” OR
“mental health”). Publications that cited two seminal IMR articles also
guided further exploration of sources. Articles that did not deal explicitly
with IMR or a direct adaptation were excluded. Results: Three randomizedcontrolled trials (RCTs), three quasi-controlled trials, and three pre-post
trials have been conducted. The RCTs found that consumers receiving IMR
reported significantly more improved scores on the IMR Scale (IMRS) than
consumers who received treatment as usual. IMRS ratings by clinicians and
ratings of psychiatric symptoms by independent observers were also more
improved for the IMR consumers. Implementation studies (N=16) identified
several important barriers to and facilitators of IMR, including supervision
and agency support. Implementation outcomes, such as participation rates
and fidelity, varied widely. Conclusions: IMR shows promise for improving
some consumer-level outcomes. Important issues regarding implementation
require additional study. Future research is needed to compare outcomes of
IMR consumers and active control groups and to provide a more detailed
understanding of how other services utilized by consumers may affect outcomes of IMR. (Psychiatric Services in Advance, November 1, 2013; doi:
10.1176/appi.ps.201200274)

I

llness Management and Recovery
(IMR) is a standardized psychosocial intervention that is designed
to help people with severe mental
illness better manage their illness and
achieve personally meaningful goals
(1,2). IMR was created in conjunction with the National Implementing
Evidence-Based Practices (NIEBP)
project (3), with the aim of incorporating empirically supported illness selfmanagement strategies into a single
program.
IMR is organized into modules, each
covering a different topic. The modules
are premised on the stress-vulnerability
model of mental illness (2,4), in which
mental illness is thought to be affected
by both biological vulnerabilities and
psychosocial stressors. Therefore, the
modules include information on mitigating these vulnerabilities and stressors as well as developing “recovery
strategies,” such as relapse prevention
plans. The third edition of IMR includes 11 modules covering the following topics: recovery, practical facts
about mental illness, the stressvulnerability model, building social
support, using medication effectively,
drugs and alcohol, reducing relapses,
coping with stress, coping with persistent symptoms, getting your needs

UPPSALA: FÖRBÄTTRAR IMR DELTAGARNAS PSYKOSOCIALA FUNKTION?

50#

IMRS

45#

IMR

40#

CONTROL

35#

30#
Baseline

Post-treatment

Follow-up

Illness management and recovery (IMRS) för deltagare I IMR och i TAU (Control) vid 0 Baseline
(0 månader), Post-treatment (9 månader), och Follow-up (21 månader) (F[1,37]=21.00,
p<0.001). Medelvärden och standardavvikelser.

UPPSALA: FÖRBÄTTRAR IMR DELTAGARNAS SYMTOM?
65#

PECC

60#
55#
50#
IMR

45#

CONTROL
40#
35#
30#
25#
Baseline

Post-treatment

Follow-up

Globala symtom (PECC) för deltagare I IMR och i TAU (Control) vid 0 Baseline (0 månader), Posttreatment (9 månader), och Follow-up (21 månader) (F[1,37]=14.23, p<0.001). Medelvärden och
standardavvikelser.

FÄRRE AKUTBESÖK OCH FÄRRE SLUTENVÅRDSDYGN

Impact of Illness Management and Recovery
Programs on Hospital and Emergency
Room Use by Medicaid Enrollees
Michelle P. Salyers, Ph.D.
Angela L. Rollins, Ph.D.
Daniel Clendenning, M.S.
Alan B. McGuire, Ph.D.
Edward Kim, M.D.

Retrospektiv registerstudie
Assertive
Community
Treatment
- ELLER
ACT tive
+ IMR
Objective: Illness
management and
recovery is a(ACT)
structured
program -that
interventions for recovery from
helps consumers with severe mental illness learn effective ways to manage illness and pursue recovery goals. This study examined the impact of
the program on health service utilization. Methods: This was a retrospective cohort study of five assertive community treatment (ACT) teams in
Indiana that implemented illness management and recovery. With Medicaid claims data from July 1, 2003, to June 30, 2008, panel data were created with person-months as the level of analysis, resulting in 14,261 observations for a total of 498 unique individuals. Zero-inflated negative binomial regression models were used to predict hospitalization days and
emergency room visits, including covariates of demographic characteristics, employment status, psychiatric diagnosis, and concurrent substance
use disorder. The main predictor variables of interest were receipt of illness management and recovery services, dropout from the program, and

mental illness (3). Initial research, including two randomized trials (4,5)
and several pre-post studies (6–8),
have shown improvements in selfmanagement, achievement of personal goals, and coping. Salyers and
colleagues (9) also showed a reduction in hospitalization.
Assertive community treatment
(ACT) is widely recognized as an evidence-based practice that engages
consumers with severe mental illness
in treatment, reduces hospitalization,

• 64% färre akutbesök bland patienter som tagit ”examen” från IMR
• 50% färre slutenvårdsdygn bland patienter som exponerats för IMR

SALYERS ET AL 2014

IMR / PROBLEMLÖSNINGSTRÄNING (PBT)
Förbättrade symtom, illness management, livskvalitet, färre akutbesök

Inga skillnader mellan betingelserna, men …
28 % av deltagarna i IMR > 50% närvaro
17 % av deltagarna i PBT > 50% närvaro
23 % av deltagarna i IMR 0 % närvaro
34 % av deltagarna i PBT 0 % närvaro

Konklusion: Aktivt engagera patienter i psykosociala insatser;
integrera psykosociala insatser med annan pågående behandling

PÅVERKAR KOGNITIVA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR DELTAGARNAS
MÖJLIGHETER ATT TILLGODOGÖRA SIG IMR? (Färdig, et al., 2016)

VLM

ATT

SP

.09
p=.089
.32
p=.038

WM
EXE

IMRS

Närvaro
frekvens

VLM=Verbal Learning & Memory;
ATT=Attention; SP=Speed of Info
Processing; WM=Working
Memory; EXE=Executive
functioning

PÅVERKAR KOGNITIVA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR DELTAGARNAS
MÖJLIGHETER ATT TILLGODOGÖRA SIG IMR? (Färdig, et al., 2016)
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IMRS

SP
WM
EXE

-.30
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.40
p<.001

.32
p=.038

Närvaro
frekvens

VLM=Verbal Learning & Memory;
ATT=Attention; SP=Speed of Info
Processing; WM=Working
Memory; EXE=Executive
functioning
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MÅLARBETE I IMR
• Målarbetet är nästan alltid en icke-linjär process – inte ett resultat eller en prestation
• Det tar tid!
• Det centrala är att personen lär sig en metod för att nå sina mål

ÅTERHÄMTNINGSMÅL
• Personligt meningsfulla
• Individanpassade
• Formulerade med personens egna ord

METOD FÖR ATT ARBETA MOT ÅTERHÄMTNINGSMÅL I IMR
• Målformulering
• Uppföljning av mål
• Utvärdering av mål

MÅLFORMULERING
Konceptuell nivå

Personligt
återhämtningsmål

Konkret nivå
Delmål

Delmål

Delmål

STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG
mikrosteg?

MÅLFORMULERING
Konceptuell nivå
Jag vill ha ett jobb

Konkret nivå

Träffa
människor

Ha något
vettigt att göra
om dagarna

Ringa en
Göra en lista
gammal vän på saker att göra
tillsammans

Boka en tid
med kuratorn

Få bättre
ekonomi

HEMUPPGIFTER
• TVÅ TYPER:
1. Hemuppgifter – integrerar IMR materialet med mål och återhämtning
2. Steg mot mål – direkt relevanta för återhämtningsmål

Hemuppgifter & steg mot mål fungerar på exakt samma sätt!

HEMUPPGIFTER
• HEMUPPGIFTER OCH STEG MOT MÅL SKA VARA:
•

Specifika: Ska vara detaljerade och konkreta

•

Mätbara: Framsteg kan kvantifieras

•

Möjliga att uppnå mellan sessionerna: Deltagaren har möjlighet att
genomföra steget/hemuppgifter (Inga hinder!)
Relevant för IMR: Överensstämmer med IMRs processer (återhämtning,
sjukdomshantering etc.)
Matchar deltagarens önskemål: Stämmer med deltagarens önskemål vad
gäller mål och aktiviteter
Matchar deltagaren: Tar hänsyn till deltagarens aktuella förmåga

•
•
•
•

Aktiv överenskommelse: Så långt det är möjligt formulerar deltagaren
uppgiften

•

Relevans för mål: Tydlig koppling till deltagarens återhämtningsmål

FORMULERING AV HEMUPPGIFTER
Skapa en struktur för att formulera hemuppgifter/steg
Hjälp deltagaren att så långt som möjligt formulera nedanstående med egna ord
Kom ihåg att det tar tid för deltagaren att lära sig strukturen/metoden!
VAD ska göras?
NÄR ska det göras?
Ska uppgiften/steget göras TILLSAMMANS med någon?
Finns det HINDER för att göra uppgiften/steget? (om det finns hinder –
problemlös)
På vilket sätt är uppgiften/steget RELEVANT för dig?

UPPFÖLJNING AV HEMUPPGIFTER
Använd samma struktur för att följa upp hemuppgifter/steg, oavsett om
deltagaren gjort hemuppgifter/steget eller ej
Hjälp deltagaren att så långt som möjligt formulera nedanstående med egna ord
Kom ihåg att det tar tid för deltagaren att lära sig strukturen/metoden!
VAD skulle göras?
NÄR skulle det göras?
Skulle uppgiften/steget göras TILLSAMMANS med någon?
Fanns det HINDER för att göra uppgiften/steget? (om det fanns hinder –
problemlös)
På vilket sätt är uppgiften/steget RELEVANT för dig?

UTVÄRDERING AV MÅL
• Det finns TVÅ typer av (kortsiktiga-) MÅL
• Vi kallar dem HÄNDELSER och ETABLERADE RUTINER
• En HÄNDELSE genomförs en gång vid ett tillfälle, därefter är MÅLET genomfört
• Exempel på HÄNDELSER: ringa ett samtal, gå på ett möte, genomföra en uppgift,
etc.
• HÄNDELSER är relativt enkla att utvärdera – har den genomförts/inträffat (JA/NEJ)?
• ETABLERADE RUTINER innebär att man siktar på att komma igång med något,
exempelvis, träna, spela ett instrument, lära sig ett språk, städa hemmet, etc.
• ETABLERADE RUTINER kan vara relativt svåra att utvärdera, man behöver vanligtvis sätta
ett godtyckligt gräns som MÅL, exempelvis, träna tre dagar per vecka, eller att man
följer upp vid ett uppsatt datum.
• ”Jag har nått mitt mål när jag har tränat tre dagar per vecka i två månader.”

SAMMANFATTNING MÅL OCH HEMUPPGIFTER
• Målformulering
• Undersök vad personen vill uppnå i sitt liv (Återhämtningsmål)
• Undersök på vilket sätt målet är personligt meningsfullt för personen (På vilket sätt
kommer personens liv bli bättre? Vad kan personen göra då som den inte kan göra
nu? etc.)
• Formulera delmål (kortsiktiga mål) och bryt ner dem i steg (utgå från diskussionen
kring varför återhämtningsmålet är meningsfullt, kan ge viktig information till
delmål)
• Uppföljning av mål
• Steg följs upp varje vecka – delmål och återhämtningsmål följs upp varannan vecka
eller vid uppsatt datum
• Problemlös kring hinder innan steg, delmål eller återhämtningsmål modifieras
• Utvärdering av mål
• När målet formuleras bestäm vilken typ av mål det är
• Använd problemlösning och målet ej genomförts eller genomförts delvis

MÅLFORMULERING
Konceptuell nivå

Personligt
återhämtningsmål

Konkret nivå
Delmål

Delmål

Delmål

STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG
Vad? När? Tillsammans
med vem? Hinder?
Relevans

IMPLEMENTERING

Implementering = Beteendeförändring för att uppnå ett önskvärt resultat

AGENDA

• Sammanfattning
• Material & Forskning
• Mål och hemuppgifter
• Implementering 1: Rekrytering

PLANERA GRUPPER/INDIVIDUELL IMR
• Vem/vilka kan jag bjuda in till IMR?
• Varför vill jag bjuda in just dessa/denna personerna/personen?
• Vad kan personerna/personen ha för nytta av IMR?
• När kan vi starta?
• Praktiska hinder/problem?
• Marknadsföring

HEMUPPGÅVA TILL 10 OKTOBER
• VAD SKA GÖRAS? Upprätta en lista på potentiella deltagare i IMR, 6-8
deltagare/grupp
• NÄR SKA DETTA GÖRAS? Innan 10 oktober - bestäm tidpunkt tillsammans med dina
kollegor så snart som möjligt, helst idag
• SKA DETTA GÖRAS TILLSAMMANS MED NÅGON? Ja, tillsammans med kollegor och
ledning oavsett individuell/grupp IMR
• FINNS DET POTENTIELLA HINDER/PROBLEM? Om ja, problemlös tillsammans med
kollegor och ledning
• VARFÖR ATT DENNA HEMUPPGÅVA RELEVANT/VIKTIG FÖR DIG?

VARFÖR APP?

ISO/IEC 29100 Privacy framework, GDPR and
Privacy by Design principles, following a
Privacy Impact Assessment (PIA).

