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Tema Beskrivning Aktiviteter Mål 

 
Treparter Treparterna utgör de 

samverkanssammanhang som 
direkt påverkar samverkan och 
därmed våra gemensamma 
patienter/klienter/brukare genom 
dialog och gemensamt lärande 

Aktiv samverkan på lednings- och 
handläggarnivå 
Uppdaterade Lokala överenskommelser och 
genomförandeplaner. 
Trepartskonferens 
Dialoger utifrån samverkanssvårigheter, tvister 
och förbättringsmöjligheter 

 Fungerande Treparter i alla kommuner 

 Uppdaterade Lokala överenskommelser 

 Trepartskonferens som upplevs givande för 
deltagarna 

Gemensamt lärande Samverkanssvårigheter, tvister, 
avvikelser, förbättringsmöjligheter  

Vårdsamverkansgruppen ska ha en aktiv och 

modig samverkan och driva ett ständigt 

förbättringsarbete 

 

 Genomarbetade och lösta samverkanssvårigheter 

och konflikter 

 Genomförda förbättringsaktiviteter 

Samsjuklighet/ 
integrerade 
arbetssätt 

Sker inom ramen för Ök Psykisk 
hälsa och medel/uppdrag som även 
omfattar Barn/Unga och GDP. 
 

 Två fördjupade studier; Mini-Maria och ett 
integrerat arbetssätt för personer med stora 
samordningsbehov påbörjas under 2022 

 Vårdsamverkansgruppen följer utvecklingen 
av Samsjuklighetsutredningen ”Från delar 
till helhet”  
 

 Beslut om Mini-Maria i Skaraborg och - om Mini-
Maria ska startas - deltagande i uppstart och drift 

 Beslut om ett integrerat arbetssätt för personer 
med stort stöd av samordning och case 
management 

 

Suicidprevention Sker inom ramen för Ök Psykisk 
hälsa och medel/uppdrag som även 
omfattar Barn/Unga och GDP. 
 

 Implementering och tillämpning av ”Vi 
bygger starka kedjor”  

 Skaraborg arbetar mot målet i regional 
handlingsplan; att minska antalet suicid med  
40 % till 2025. 



 Framtagande av form för gemensamma 
händelseanalyser som kan användas även 
vid suicidförsök 

 Arbete med närstående 

 Någon satsning mot gruppen äldre 

 Delregional överenskommelse ”Vi bygger starka 
kedjor” ska vara känd och tillämpas i 
verksamheterna 

 Beslut om form för händelseanalyser och 
ställningstagande till om den ska/bör användas även 
vid suicidförsök 

 Gemensamma händelseanalyser ska genomföras 
 

Brukarinflytande Sker inom ramen för Ök Psykisk 
hälsa 

 Använda det material som tagits fram av 
NSPHIVG som en kick-off för arbetet 
(samverkansgruppens arbete samt i 
Treparter) 

 Bjuda med brukarrepresentant i utvecklings- 
och samverkansarbete – från början, inte 
när det är klart. 

 Kan sedan utvecklas med arbete med Peer-
support (personlig egenerfaren resurs). 

 Brukarrepresentant deltar i utvecklings- och 
samverkansarbete – från början, inte när det är klart 

 Peer support eller annan form för brukarinflytande 
prövas  

 

 


