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Välkommen!
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Kerstin Söderlund
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Tillsammans!
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Verksamhetschef, Skaraborgs Sjukhus

Lena Friberg

Socialchef, Skövde kommun
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Trepartsgrupp i Skaraborg

• Robert från Falköpings kommun berättar …



Dialog

• Bekanta er med varandra!

• Resonera – vad är viktigt 
när vi samverkar?



Samsjuklighetsutredningen;
Från delar till helhet   

Eva Hallberg, regionutvecklare KPH.  2022-08-20



Samsjuklighetsutredningen  
- Från delar till helhet

En reform för samordnade, behovsanpassade 
och personcentrerade insatser till personer 
med samsjuklighet (SOU 2021:93)

Till Socialdepartementet 2022-05-04.



Definition av samsjuklighet

• Samsjuklighet innebär att ha flera diagnoser samtidigt. 
I den här utredningen handlar det om skadligt bruk eller beroende 
samtidigt med andra psykiatriska diagnoser eller närliggande tillstånd. 

• Somatiska sjukdomar ingår därmed inte i definitionen av 
utredningens målgrupp. 



Samband substansbruk – psykisk ohälsa 

• Vanligt att personer som har ett skadligt bruk eller beroende 
samtidigt också har psykisk sjukdom.

• Generellt är samsjukligheten lägre vid skadligt bruk eller beroende av 
alkohol jämfört med narkotika. 



Vilka behov såg brukarna och deras anhöriga?

• Bli lyssnad på, bli respekterad

• En fungerande vardag, ett 
meningsfullt sammanhang

• Bli stärkt i den egna förmågan

• Stöd till närstående

• Tidiga insatser

• Tillgänglig vård

• Insatser som hjälper och passar

• Stöd och vård som hänger ihop

• Inte bli utestängd från vård



Skadligt bruk och beroende

• Diagnossystem ICD (International Classification of Diseases, 10:de 
upplagan; WHO, 1992) använder diagnoserna skadligt bruk och 
beroende

• Termen missbruk är inte längre en medicinsk diagnos och saknar 
tydlig definition varför den bör undvikas inom hälso- och sjukvården



HoS – föreslås få hela behandlingsansvaret

• All behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för 
regionernas hälso- och sjukvård

• Behandling för skadligt bruk och beroende ska ges samordnat med 
behandling för andra psykiatriska tillstånd så att personer med 
skadligt bruk och beroende inte utesluts från nödvändiga insatser

• Regionerna ska ta ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser på hem för 
vård eller boende (HVB)



Förändrad lagstiftning

• En behovsanpassad tvångsvårdslagstiftning där hälso- och sjukvården 
ansvarar för tvångsvård för skadligt bruk och beroende ska utformas.

• Tilläggsuppdrag

• Slutbetänkande 31 januari 2023. Förslag på gemensam lagstiftning för 
personer som vårdas utan samtycke enligt LVM eller LPT



Förtydligt ansvar för HoS att motverka 
narkotikarelaterad skada och död

• Sprututbyte ska utvecklas till lågtröskelmottagningar som främjar 
fysisk och psykisk hälsa och alla regioner ska erbjuda sådan 
verksamhet

• samlade skadereducerande och hälsofrämjande insatser



Perspektivförskjutning för socialtjänstens 
arbete

• Uppsökande och andra förebyggande insatser, social trygghet med 
fokus på funktionsförmåga, resurser och möjligheter till ett 
självständigt liv, anhörigstöd, samt insatser till barn och unga ska vara 
ett fortsatt och förtydligat uppdrag för socialtjänsten

• Tillgången till personliga ombud ska öka för personer med 
samsjuklighet



En skyldighet för regioner och kommuner att 
bedriva en gemensam vård- och stödverksamhet

• En samordnad vård- och stödverksamhet för de med stora 
samordningsbehov ska finnas överallt och bedrivas gemensamt av 
hälso- och sjukvård och socialtjänst

• Målgrupp
• Har en psykisk funktionsnedsättning

• Behov av både hälso- och sjukvårdsinsatser och socialtjänstinsatser

• Samordning under längre tid krävs för att genomföra insatser



Brukarinflytande

• Ett program för förstärkt brukarinflytande och minskad stigmatisering 
ska bedrivas tillsammans med patient-, brukar- och anhörig-
organisationer

• Makt, inflytande och stigma 

• Metoder som stödjer individers delaktighet och inflytande behöver 
utvecklas och stödjas



Fokusförflyttning

Organisation Person och relation

Reaktion Proaktiv och hälsofrämjande

Passiv mottagare Aktiv medskapare

Isolerade vård och Sammanhållet utifrån personens 
omsorgsinsatser fokus



En reform som kräver förberedelse

• Nationellt stöd till implementering 

• Insatser för att säkra kompetensförsörjningen inom alla VGRs
verksamhetsnivåer behöver vidtas. Viktigt att de insatser som erbjuds 
är baserade på bästa tillgängliga kunskap 

• Förslaget innebär minskade kostnader för kommunen. Utredningen 
föreslår att en skatteväxling som förhandlas och beslutas på lokal nivå 
ger bäst förutsättningar.

• Remissvaret från VGR betonar att man förbereder reformen i 
samverkan med länets kommuner 



Tidsplan

• Ikraftträdande och stöd till införande 2023 – 2024

• Siktet inställt på ikraftträdande 2025 



Uppföljning

• Uppföljningen behöver inkludera det patienter och brukare tycker är 
viktigt – utgångspunkt är målbilderna 

• Bättre uppföljning en viktig del av kunskapsstyrning och 
förbättringsarbete – lokalt, regionalt och nationellt



Tack för uppmärksamheten!

eva.k.hallberg@vgregion.se
Eva Hallberg, koordinator RPT skadligt bruk - beroende

mailto:eva.k.hallberg@vgregion.se


Västra Götalandsregionen

Nya ansvarsgränser kräver 

möjligheter att bygga in 

kontaktvägar via vårdcentraler 

inom alla kommuner

Det stärker 

patientsäkerheten om 

båda huvudmännen är 

delaktiga i individens 

vårdplanering före, under 

och efter en HVB-

placering. 

Det är en god idé att region 

och kommuner samverkar 

vid upphandling och 

uppföljning av avtal så att 

båda huvudmännen känner 

trygghet i val av HVB

Önskar konkretisering av 

skillnaden mellan 

• psykologisk behandling

• psykosocial behandling

• Psykopedagogik

• psykosocialt stöd



Dialog

Hur kan förslagen påverka oss 
(om de blir beslutade)?

Vad kan vi behöva göra?





Nära vård 

Trepartskonferens 

2022-11-09



Vilka är vi och vad (i hela friden) är nära vård?



Presentation

Elisabet Lindholm Hane

Samordnare Nära vård

Skaraborgs Kommunalförbund

0500-497206

elisabet.lindholm.hane@skaraborg.se

www.skaraborg.se

Anci Loft

Utvecklingsledare – Vårdsamverkan

Närhälsan

0722-048852

annica.loft@vgregion.se

www.narhalsan.se

mailto:Elisabet.lindholm.hane@skaraborg.se
http://www.skaraborg.se/
mailto:annica.loft@vgregion.se
http://www.narhalsan.se/


Varför nära vård?



Agenda 2030 

Skifte från dagens hälsosystem, som i hög grad är uppbyggda kring 
sjukdomar och institutioner, till ett system som är designat för 
människor



Inte våra bästa grenar…

Delaktighet, kontinuitet och tillgänglighet



Sverige i jämförelse

• Goda medicinska resultat när vi jämför Sverige med övriga världen 
• Men sämre resultat för hur patienterna upplever samordningen och 

delaktigheten 
• Svenska patienter med kroniska sjukdomar har i lägre grad än i de jämförda 

länderna fått olika typer av stöd från vården om att ta hand om sin sjukdom
• En lägre andel av svenska patienter svarade att vårdpersonal som de träffar 

för deras kroniska sjukdom någon gång de senaste året gett dem en skriftlig 
plan som hjälp för att de själva ska kunna ta hand om sin ohälsa

• Sverige har en längre väntetid till vård som inte sker på akutmottagning på 
sjukhus, jämfört med de andra undersökta länderna

• Få i Sverige har en ordinarie läkare eller sjuksköterska de vanligtvis går till för 
sin vård. Däremot har de flesta en ordinarie mottagning de vanligtvis går till 
för sin vård



Demografin driver förändring

Förändringar i procent i olika åldersgrupper, 
2030 jämfört med 2020



Känner ni igen er i bilden?

Dialog



Ett förändrat förhållningssätt

➢En omställning till nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, 
där det sker en förflyttning i sättet att arbeta

➢Från fokus på organisation till fokus på person och relation

➢Utgå från patientens/brukarens individuella förutsättningar, förmågor 
och behov och bidra till trygghet

➢Utgå från att relationer är centrala för kvalitet och effektivitet



Samordning utifrån personens fokus

➢Från isolerade vård och omsorgsinsatser till samordning utifrån 
personens fokus

➢Utgå från det bästa för patienten/brukaren i hela vård- och 
omsorgsprocessen

➢Främja gemensamt ansvarstagande och tillit

➢Skapa förutsättningar för jämlik vård och omsorg



Exempel från Skaraborg
• Götene – hemsjukvårdsläkare och kommunens sjuksköterskor

• Falköping – samordning för äldre, Närhälsan och kommunen 

• Hälsocoach online på Närhälsan

• iKBT

• ”Hemsjukhuset” – kanske på prov i Skaraborg

• Mini-Maria … på gång



Dialog

Vad gör ni redan idag?

Vad kan ni göra mer av?

Vad kan ni sluta göra?



Nära vård för rätt stöd till psykisk hälsa | SKR

• Tillsammans visar exemplen i rapporten att det går att arbeta på 
många olika sätt för att erbjuda rätt stöd till psykisk hälsa.

• Något som förenar alla exempel är att personer som inte mår bra 
snabbt ska få stöd på rätt vårdnivå och av rätt kompetens.

• Att vänta på stöd riskerar att minska personens motivation till 
förändring och att hälsan försämras ytterligare. 

• Det kan innebära lidande för individen och familjen samtidigt som 
kostnaderna på lång sikt ökar för samhället.

https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/naravardforrattstodtillpsykiskhalsa.66991.html?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=UPH+nyhetsbrev+november+2022


Ett exempel i rapporten är från Skaraborg ☺

SAMBU i Mariestad – för barn och unga med psykisk ohälsa 

• För att barn och unga ska få rätt stöd till psykisk hälsa behöver 
verksamheter och kompetenser samarbeta. 

• I Mariestad finns Samverkan barn och unga – SAMBU, där skola, 
elevhälsa, vårdcentral, socialtjänst och rehabmottagning samarbetar 
för att ge barn och unga med psykisk ohälsa ett samordnat stöd i ett 
tidigt skede.



Hur kan du dra nytta av exemplen från Skaraborg på 
”hemmaplan”?

Dialog





Lunch



Psykisk hälsa och 
suicidprevention



Överenskommelse psykisk hälsa och suicidprevention

47

Regioner

Kommuner

Länsgemensam nivå

SKR



Statsbidrag till kommunerna och regionen

48

Kommuner

Utvecklingsarbete utifrån 
handlingsplaner m.m.

Kunskapsbaserad och säker 
hälso- och sjukvård och 

socialtjänst

Regioner

Utvecklingsarbete utifrån 
handlingsplaner m.m.

Insatser för barn och unga inkl. 
barn- och ungdomspsykiatrin

Kunskapsbaserad och säker 
hälso- och sjukvård

Traumavård



Överenskommelse psykisk hälsa och suicidprevention

49

Regioner

Kommuner

Länsgemensam nivå

SKR



Statsbidrag till länsgemensam nivå

50

Länsgemensamma 
medel

Insatser för personer med samsjuklighet

Insatser för stärkt brukarmedverkan

Suicidprevention

Ungdomsmottagningar



Länsgemensam struktur

51

Styrgrupp 
psykisk hälsa

• Representanter från länets sex vårdsamverkansområden:

– Två från region (specialist- och primärvårdsnivå) och 
två från kommun (socialtjänst och elevhälsa).

– Göteborgs Stad har en extra deltagare beroende på sin 
storlek.

• Samordnas av två processledare – en från VästKom och en 
från Västra Götalandsregionen. 

• Bereder ärenden och återrapporterar till Vårdsamverkan 
Västra Götaland (VVG). 

• Tar fram länsgemensamt underlag för inrapportering till 
Socialstyrelsen. 



Länsgemensam struktur

52

Styrgrupp 
psykisk hälsa

Handlingsplan 
psykisk hälsa

Handlingsplan 
suicidprevention



Handlingsplaner

53

• Gemensamma för de 49 kommunerna i Västra Götaland och 
Västra Götalandsregionen. 

• Innehåller indikatorer som följs upp årligen. 

• Delregional vårdsamverkan är ansvarig för genomförandet 
av målen i handlingsplanerna. 

• Styrgrupp psykisk hälsa är ansvarig för att följa utvecklingen 
och genomförandet av handlingsplanernas delar. 



Handlingsplan psykisk hälsa framåt…

54

• Nuvarande länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa löper fram till 2022. 

• Ny nationell strategi och handlingsplan håller på att tas fram. 

Länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2018 - 2022

2020 2022 202420232021
Uppdrag till 

Folkhälsomyndigheten 
och Socialstyrelsen

Individuell analys hos 
aktuella myndigheter

Gemensam analys hos 
Folkhälsomyndigheten 

och Socialstyrelsen

Slutrapport till 
Socialdepartementet

Framtagande av ny 
nationell strategi (prop)

Framtagande av 
nationell handlingsplan, 

5- till 10-årig

1 september 2021 1 september 202331 december 202130 juli 2020 2025?

Arbetsplan för fortsatt 
arbete

Förlängning till och med 2024



Psykisk hälsa och suicidprevention framåt…

55

Fortsättning 
2023-2024

Ny strategi och ny 
handlingsplan 
(5- till 10-årig) 
troligtvis från 

år 2025



Mer information och material

56

Vårdsamverkan.se:

• Styrgrupp psykisk hälsa

• Psykisk hälsa

https://www.vardsamverkan.se/organisation/styrgrupp-psykisk-halsa/
https://www.vardsamverkan.se/omraden/psykisk-halsa/


Dialogfråga

57

Vad ser ni för utmaningar i att få till 
samverkan kring psykisk hälsa och 
suicidprevention hos er?



Kontaktinformation

58

Catharina Sundström

Processledare Psykisk hälsa, VästKom

catharina.sundstrom@vastkom.se

073-322 13 48

Anna Simonsson

Regionutvecklare Psykisk hälsa, Västra Götalandsregionen

anna.e.simonsson@vgregion.se

0790-98 78 69

mailto:catharina.sundstrom@vastkom.se
mailto:anna.e.simonsson@vgregion.se




Nationell Samverkan för 
Psykisk Hälsa i Västra 
Götaland och Göteborg

www.nsphvastragotaland.se

Ett nätverk av 16 brukar-, patient-
och närståendeföreningar inom det 
psykiatriska området som verkar i 
Västra Götaland sedan 2008. 



Vi verkar för att våra medlemmar ska ha större inflytande över de beslut som fattas 
inom området psykisk hälsa. 

Våra röster behövs för att myndigheter och andra instanser ska kunna göra långsiktiga 
och kloka prioriteringar i enlighet med evidensbaserad praktik.

Vi arbetar för att:

• Förbättra villkoren i samhället för personer med psykisk 

funktionsnedsättning/variation

• Stärka brukarinflytandet i psykiatrin / socialpsykiatrin

• Informera om brukarperspektivet och psykisk ohälsa

Därför finns vi som samarbetsorganisation

ProfessionenVetenskap

Egenerfaren



Socialstyrelsen

• Mer effektivt att utgå från målgruppens faktiska behov än att utgå från behov 
tolkade av andra än målgruppen själv. 

• Mer kunskap om målgruppens behov och erfarenheter leder till bättre kvalitet 
och service. 

Sveriges kommuner och region (SKR) Överenskommelse för 2020 inom området 
psykisk hälsa

”…är ett gemensamt ansvar för kommun och region att stärka den enskildes 
inflytande över sin vård och omsorg men också stärka organisationers 
delaktighet.” 

Vad säger Socialstyrelsen och SKR?



Handlingsplan psykisk hälsa i VG



Vårdsamverkan Skaraborg

Handlingsplan Vårdsamverkansgruppen Vuxna, psykisk hälsa, 
missbruk/beroende 2022-2024

Brukarinflytande: 

• Bjuda in brukarrepresentanter att delta i utvecklingsarbete från 
start

• Pröva Peer support eller annan form av brukarinflytande 



• NSPH Västra Götaland erbjuder metodstöd, kontakta

oss om ni vill komma få mer information eller 

komma igång med någon av aktiviteterna

• Handbok i brukarinflytande

• Webb-utbildning

• Material https://nsphvastragotaland.se/material/

• Hjärnkoll

• Föreningslista: https://www.vardsamverkan.se/omraden/psykisk-
halsa/brukarmedverkan/

Vilka stöd finns?

https://nsphvastragotaland.se/material/
https://www.vardsamverkan.se/omraden/psykisk-halsa/brukarmedverkan/


Aktiviteter och arbetssätt på individnivå: 

• Studiecirklar

• Anti-stigma arbete och Hjärnkoll

• Skapa förutsättningar för lokala föreningar att bildas och växa

Aktiviteter och arbetssätt på verksamhetsnivå:

• Brukarråd

• Brukarstyrda brukarrevisioner

• Peer support

Aktiviteter och arbetssätt på systemnivå: 

• Samverkan med brukarrepresentanter

• Skapa styrdokument för brukarinflytandet

Aktiviteter och arbetssätt





EXEMPEL 
FRÅN 
UTBILDNING



EXEMPEL 
FRÅN 
UTBILDNING

UTBILDNINGSVÄG B



EXEMPEL 
FRÅN 
UTBILDNING

BRUKARINFLYTANDE



EXEMPEL 
FRÅN 
UTBILDNING

AKTIVITETER



EXEMPEL 
FRÅN 
UTBILDNING

AKTIVITETER



EXEMPEL 
FRÅN 
UTBILDNING

METOD



EXEMPEL 
FRÅN 
UTBILDNING

REFLEKTION



EXEMPEL 
FRÅN 
UTBILDNING

Här kan du få en översikt över dina pågående och avslutade uppgifter:

Under tiden dina medarbetare går utbildningen:

Samla dina medarbetare när de är klara med första och andra kapitlet för att diskutera 
tillhörande reflektionsfrågor. Läs mer under ”Mina medarbetare”

Samla dina medarbetare när de är klara med hela webbutbildningen för att planera hur 
arbetet med brukarinflytande ska påbörjas och fortlöpa. Använd gärna mallen till 
förslagslistan som stöd

Vid behov: kontakta NSPH Västra Götaland för stöd och dialog innan implementering 
brukarinflytandeaktiviteterna i verksamheten

Checklista

Du har avslutat 0 av 7 uppgifter

Innan dina medarbetare går utbildningen:

CHECKLISTA



EXEMPEL 
FRÅN 
UTBILDNING

MINA MEDARBETARE



brukarinflytandeutbildning@nsphvastragotaland.se

www.nsphvastragotaland.se



Peer Support
Personlig egenerfaren resurs inom psykiatri, 

socialpsykiatri, arbetsmarknad m.m.



Vad är Peer Support?
Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa blir professionellt 

verksamma inom vård och omsorg för att stötta brukare/patienter i deras 
återhämtningsprocesser. 

”Bygger på samma 
speglingseffekt som 
kamratstöd”

”Behovet är en effekt av samhällets 
stigmatisering gentemot personer 
med psykisk ohälsa.”

”En unik kompetens som 
kompletterar existerande 
kunskaper och professioner.”

”Ett ständigt 
närvarande 
brukarperspektiv i 
verksamheten”



Vi bygger på egna och andras erfarenheter
Peer support har under de senaste 20 åren utvecklats och implementerats i stor 
skala runtom i världen och Sverige. 

• I England, Australien, Holland, Nya Zeeland, USA m.fl. är modellen väl etablerad

• Arvsfondsprojekt i Sverige 2015-2018 med fyra pilotlän

• Peer Support finns nu etablerat i minst sju svenska län 

• Nordiskt samarbete pågår mellan Sverige, Norge, Island, Estland, Lettland och 
Litauen



Rekryteringsprocessen

Skriftlig ansökan

Intervju med 
brukarföreträdare

Utbildningen som 
fördjupad 
urvalsprocess



Arbetsrollen

Bemötande 
och 

förhållnings-
sätt

Arbetsverktyg
Andra 

stödresurser i 
samhället

5 veckor varav 15 dagar i 
klassrum. 

Teori och övningar varvas med 
innehåll som både främjar 

kunskapsutveckling och personlig 
utveckling

Peer Support-
utbildningen



Samstämmiga internationella resultat kring peer
support:

Minskat behov av vårdinsatser, färre kriser och 
mindre behov av slutenvård

Brukare får större egenmakt - tro på sig själva, 
ökat hopp om tillfrisknande

Vårdklimatet ändras och blir mer 
återhämtningsinriktad

Vad säger forskningen?

Prof. L. Davidsson, Yale
Prof. J. Repper, NHS

Västra Götaland:

Samarbetet har inneburit ett nytt perspektiv och 
tillgång till mer information om patientens 
hälsoläge.

Minskade tvångsåtgärder och minskad 
vidbehovsmedicin.

Perioden har inte drabbats av några 
långtidssjukskrivningar eller avsked.

Ph.D. Jakob Wenzer



Samverkan peer support & brukarorg.

I brukarrörelsen får peer supporten sin grundutbildning, vidareutbildning, handledning och 
återför sina erfarenheter.

• För att värna om ett tydligt brukarperspektiv

• För att fungera som kollegialt stöd

• För att bibehålla sin unika yrkesroll 

• För att utveckla modellen

• För att utveckla brukarrörelsens intressepolitiska arbete



• Vilka är era största drivkrafter att 
arbeta för ett ökat brukarinflytande? 

• Vad skulle ni vilja göra i arbetet med 
ökat brukarinflytande, vad är nästa 
steg? 



Tack!

Sara Svensson

sara@nsphvastragotaland.se

0727-30 49 99

www.nsphvastragotaland.se

Johanna Jaring

johanna@nsphvastragotaland.se

0730-65 42 00

Filippa Gagnér Jenneteg

filippa@nsphvastragotaland.se

0703-44 63 39



Trepartsgrupper i Skaraborg

• Vad fungerar bra idag?

• Vad fungerar mindre bra?

• Vilka är de största skaven idag?

• Prata i gruppen, skriv ner på papper, lämna 
in!

• Hur har dagen varit? – skriv någon rad!



Tack för idag!

Anci, Kerstin och Margareta

Lena, Lena och Susanne


