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Aktivitetsplan psykisk hälsa Skaraborg 2023 (v.4) 

  

Styrgruppen för Vårdsamverkan Skaraborg beslutar att   

    Beräknat överskott från tidigare år och nya medel 2023 används enligt förslag till 

    Aktivitetsplan psykisk hälsa Skaraborg, version 4.  

    För varje delaktivitet finns en planering, bilagor 1–5 nedan samt budget, bilaga 6.  

Bakgrund   
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och staten träffar sedan 2017 årliga 
överenskommelser om insatser inom området psykisk hälsa och om statsbidrag. 
  

Besluts- och förankringsprocess 
Förslag till fördelning har tagits fram av Styrgrupp psykisk hälsa där representanter 

för kommuner, primärvård och specialistvård ingår. Förslaget utgår från Regional 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2022 som förlängts till att omfatta även 2024.  

 

Den politiska styrgruppen för Vårdsamverkan regionalt, SRO, beslutar om fördelning 

enligt förslag.  

  

I Skaraborg arbetar Vårdsamverkans processtöd fram förslag som förankras hos 

parterna och i vårdsamverkansgrupperna samt beslutas av Vårdsamverkans 

styrgrupp.  

 

Medel att rekvirera 2023 
Genomförande av handlingsplan psykisk hälsa   450 000 

SIP  600 000 
Samsjuklighet  825 000 
Barn och Unga   825 000 
Suicidprevention     1 500 000 
Totalt     4 200 000 
 

Medel på kontot      883 835 
Att budgetera      5 083 835 
 

Ytterligare medel kan enligt VästKom förväntas även 2024. 

  



  

                                                              Version 4   

                                                              Mars 2023    

                                                                                                                      

   

     

3  

  

Planering 
Aktivitetsplan Psykisk hälsa, Skaraborg, har under flera år genomförts genom fyra 

delaktiviteter. 2022 tillkom en aktivitet då en pott extra medel fördelades. Under 

2023 pågår aktiviteter finansierade av medel 2022 och tidigare. 

Inför planering av insatser för medel 2023, har en översyn av pågående aktiviteter 

och resursförbrukning gjorts. De medel som inte beräknas åtgå, har adderats med 

medel 2023 och resulterat i en reviderad budget. För att säkra två pågående 

anställningar, Barn och Unga och SIP/Samverkanskompetens, budgeteras kostnader 

för dem 2024. 

 

Medel för suicidprevention i vårdsamverkan har i budgeten fördelats till övriga 

aktiviteter där de bedöms ge suicidpreventiva effekter. Medel för suicidprevention 

riktas parallellt även till kommunsidan via kommunalförbunden.   

Förslag om användning av kvarvarande medel och nya medel presenteras i 

nedanstående budget och delaktiviteter.  

Alla insatser har kopplingar till varandra och genomförs i samarbete och genom 

kontinuerlig dialog mellan samverkansgrupper, processtöd och övrig stödstruktur för 

vårdsamverkan.   

Budget 
Se bilaga 6 

Minusposten i delaktivitet Delregional aktivitetsplan kommer att regleras inom 

tidsramen för denna plan. 

 
Medel 
Plan och budget avser befintliga medel vid tiden för denna plans upprättande, enligt 
budget i Aktivitetsplan v.3 samt medel beslutade av SRO i mars 2023. 
 
Anställningar enligt plan 

• Pågående projektanställningar (en hos Skaraborgs Kommunalförbund och en 
hos SkaS/VGR)) säkras för 2024. 

• Nya projektanställningar (en hos SkaS/VGR och en hos Närhälsan/VGR) 
kommer att vara ettåriga med eventuell möjlighet till förlängning. Då de 
påbörjas en bit in på 2023 kommer de att övergå i 2024. 

 
Övrigt enligt plan 

• Enligt tidigare planering i Aktivitetsplan v.3. 

• Ersättning lönekostnader för kontaktpersoners arbete. 

• Stimulansmedel och uppdrag till lokala samverkansgrupper i linje med 
Regional Handlingsplan Psykisk hälsa 
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Aktivitetsplanen som modell 

 
  

Ansvariga för samordning  
Kerstin Söderlund och Elisabet Lindholm Hane, Skaraborgs Kommunalförbund, 

ansvarar för samordning av Aktivitetsplan psykisk hälsa samt rekvirerar och 

återrapporterar medel till VästKom.   

Bilagor  
1. SIP/Samverkanskompetens  

2. Samsjuklighet   

3. Barns och ungas psykiska hälsa   

4. Suicidprevention  

5. Delregional aktivitetsplan  

6. Budget 

   

Versionshistorik  
V.4 beslutad av Styrgrupp för Vårdsamverkan Skaraborg 230323. 
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Bilaga 1   

SIP & Samverkanskompetens  
  
Bakgrund  
Två olika potter slås sedan 2021 ihop i denna delaktivitet; Genomförande av 

handlingsplan psykisk hälsa och SIP.  

Arbetet hittills 
Den koordinator som anställts för att arbeta med utbildningar i SIP och 

Samverkanskompetens har genomfört ett stort antal utbildningar, ofta i samarbete 

med koordinator Barn och Unga. Hon har dialoger på lokal och delregional nivå och 

identifierar löpande behov av insatser. Ett arbete med att kunna erbjuda 

utbildningen digitalt via en lärportal har initierats. 

Plan för fortsatt arbete 

Webbutbildningar är ett av många sätt att nå ut med kunskap om SIP och 

samverkanskompetens. I VGR finns en digital lärplattform som även kommuner och 

privata vårdgivare kan nå och vi har tänkt ta hjälp av Regionservice för att skapa 

dessa. Detta kan lämpa sig för att ge varje medarbetare en grundkompetens inom 

området. För att uppnå syftet föreslås fortsatt anställning av den koordinator som 

sedan tidigare finns anställd med uppgift att planera och verka för fortsatta 

utbildningsinsatser. 

Fortsatta utbildningsinsatser kommer att äga rum. En grundutbildning öppen för alla 

kommer genomföras löpande vid ett par tillfällen per termin. Koordinatorn kommer 

också att ta på sig att genomföra skräddarsydda utbildningar efter verksamheters 

behov. En konferens för att sprida SIP-arbete och erfarenheter planeras också 

genomföras under 2023 

Att kunna orientera sig och förstå varandra är en förutsättning för god samverkan. Vi 

kalibrerar våra förväntningar på varandra genom kommunikation och kunskap om 

varandra. Ett digitalt verktyg för att visualisera geografisk följsamhet till beslutade 

dokument är ”Skaraborgskartan” ett digitalt verktyg som ägs och drivs av Skaraborgs 

Kommunalförbund. Denna har dock en del begränsningar och utmaningar i 

användargränssnitt och användarvänlighet. Därför vill vi en utveckla en ny version för 

Vårdsamverkan Skaraborgs webbplats. På det sättet kan  

samverkanskompetensområdet ”karta” visualiseras för verksamhetsföreträdarna och 

ge en god lägesbild av samarbetet i Skaraborg med minskad tidsåtgång och 

förbättrad samverkan som följd.  

Inom ramen för denna delaktivitet avsätts också medel för att möjliggöra lokala 

samverkansgrupper och utveckling inom dem i linje med Handlingsplan psykisk hälsa. 

20 000 kronor per grupp ska fördelas tillsammans med ett uppdrag inom ramen för 
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Regional Handlingsplan Psykisk Hälsa. Dessa medel hanteras inom denna pott men är 

riktade för arbetet inom Samverkansgrupp Geriatrik, Demens, Palliativ vård och 

Stroke. Återrapportering ska ske för uppföljning.  

För tid som åtgår för arbete som åligger kontaktman, ersätts den huvudman där 

kontaktmannen är anställd med medel motsvarande 10% lönekostnad. 

Beskrivning av anställning koordinator 
Särskild uppdragshandling finns skapad för ”Koordinator - SIP och  

Samverkanskompetens”. Anställningen löper på hos Skaraborgs Sjukhus och sedan 

sommaren -21.   

Kontaktperson  
Robin Ahlm, processtöd, Skaraborgs Kommunalförbund  

 

Aktiviteterna hålls samman av Samordnad hälsa, vård och omsorg (SHVO) med stöd 

av anställd koordinator efter beslutad aktivitetsplan psykisk hälsa i vårdsamverkan 

Skaraborg.  
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Bilaga 2   

Delaktivitetsplan Samsjuklighet  
  
Arbetet hittills 
Arbetet med Mini-Maria har resulterat i ett beslut om att införa Mini-Maria i 

Skaraborg. Arbete med Mini-Maria ingår i plan för fortsatt arbete liksom arbetet 

för en gemensam utbildning med inriktning teaminriktat arbetssätt, fast integrerat 

team, utveckling av lokala samverkansgrupper och projektanställning.  

   
Plan för fortsatt arbete  
Mini-Maria 

850 000 kronor har utbetalats för att förstärka starten av Mini-Maria Skaraborg. 

Dessa medel ska återrapporteras för uppföljning. 

Fast integrerat team i Skaraborg 

En arbetsgrupp ska utforska om det finns behov av ett fast integrerat team i 

Skaraborg för personer med samsjuklighet och stora behov av samordning. Om behov 

bedöms föreligga ska arbetsgruppen föreslå hur en integrerad verksamhet kan 

utformas. Arbetet ligger väl i linje med det förslag Samsjuklighetsutredningen lagt 

fram om en obligatorisk samordnad verksamhet för personer med samsjuklighet. 

Teaminriktat arbetssätt och sammanhållande  

I samarbete med Högskolan i Skövde planeras för korta, tillgängliga (webb) 

föreläsningar som avser stödja den samverkan som behövs i ärenden som kan vara 

långvariga och kräva mycket samarbete. 

Projektanställning 

Nytt för 2023 är en projektanställning med uppdrag att kartlägga befintliga processer, 

rutiner och flöden, ställa dem i relation till Samsjuklighetsutredningens förslag och 

föreslå utvecklingsaktiviteter. Anställningen är ettårig, men med eventuell 

förlängning. Anställningen förläggs till Vuxenpsykiatri/SkaS men ska verka för 

Vårdsamverkan på samma sätt som anställningarna i Barn/Unga och 

SIP/Samverkanskompetens. Ett tydligt uppdrag tas fram och en styrgrupp utses.  

Stimulans och uppdrag Treparter 

Medel avsätts för att möjliggöra utveckling genom de lokala samverkansgrupperna. 

20 000 kronor per grupp ska fördelas tillsammans med ett uppdrag inom ramen för 

Regional Handlingsplan Psykisk Hälsa. Återrapportering ska ske för uppföljning.  

För tid som åtgår för arbete som åligger kontaktman, arbete med samordning av 

Aktivitetsplan och processtöd Mini-Maria, ersätts de huvudmän där kontaktmannen 

är anställd med medel motsvarande 10% lönekostnad. 

Kontaktperson  
Kerstin Söderlund, processtöd, Skaraborgs Kommunalförbund  
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Bilaga 3   

Delaktivitetsplan för Barn och ungas psykiska hälsa   
    

Arbetet hittills    
Medel har använts för att anställa en koordinator som arbetar med implementering 

av överenskommelsen ”Samverkan för barns och ungas hälsa”, arbetet sker hand i 

hand med implementering av den reviderade SIP-riktlinjen. Detta har bland annat 

skett genom utbildningstillfällen riktade till berörda verksamheter. Koordinatorn har 

också ett tydligt uppdrag att vara ett stöd till lokal Partssamverkan barn och unga. 

Fokusområden i det lokala arbetet är tidiga insatser - i rätt tid och på rätt nivå samt 

att erbjuda stöd i arbetet med utveckling av det lokala föräldraskapsstödet.   

 

En kartläggning av manualbaserat föräldraskapsstöd i Skaraborgs kommuner har 

genomförts, en rapport är sammanställd och resultatet redovisas via en interaktiv 

karta för respektive geografisk kommun. Detta ger förutsättningar för fortsatt lokalt 

arbete att utveckla stödet till föräldrar.   

  

Plan för fortsatt arbete  
Arbetet fortsätter med implementering av överenskommelse samt reviderad SIP-

riktlinjen. Koordinatorn ska fortsätta vara ett stöd till de lokala Partssamverkans-

grupperna där första målet är att få igång ett aktivt samverkansarbete på chefsnivå i 

alla geografiska kommuner. Ytterligare mål är att varje område ska arbeta med det vi 

kallar SAMBU-team (SAMverkan för Barn och Unga) anpassat utifrån lokala behov 

och förutsättningar. SAMBU är ett team på verksamhetsnivå där målet är samverkan 

som gagnar barn, unga och familjer och som förenklar kontaktvägar och ger 

förutsättningar för tidiga insatser.  

 

Medel avsätts för att möjliggöra utveckling av de lokala Partssamverkansgrupperna, 

20 000 kronor per grupp fördelas tillsammans med ett uppdrag inom ramen för 

Handlingsplan Psykisk Hälsa, återrapportering ska ske för uppföljning.  

För tid som åtgår för arbete som åligger kontaktman, ersätts den huvudman där 

kontaktmannen är anställd med medel motsvarande 10% lönekostnad. 

Aktiviteter 

• Praktiskt stöd till Partssamverkansgruppernas arbete med lokala         

överenskommelser, stärkt arbete med SIP, tidiga samordnade insatser 

och utvecklande av föräldraskapsstöd   

• Stöd vid genomförande av utbildningstillfällen delregionalt och lokalt 

kopplat till överenskommelse och SIP-riktlinje (i samverkan med arbetet 

som sker inom SIP/Samverkanskompetens)  

• Fortsatt arbete med att utveckla det lokala föräldraskapsstödet med         

utgångspunkt från det arbetsmaterial som är framtaget i rapporten.  
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• Arbete med att ta fram lokala rutiner för att fler placerade barn ska 

erbjudas den hälsoundersökning de enligt lag har rätt till.   

• Gemensam kompetensutveckling  

• Stimulera lokala partsgemensamma aktiviteter  

• Arbeta för ökad brukarmedverkan i processer som rör samverkan.  

 

Kontaktperson  
Karin Ahlqvist, processtöd, Skaraborgs Kommunalförbund  
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Bilaga 4   
Delaktivitetsplan för suicidprevention 
 

Arbetet hittills 
3,3 mkr har fördelats till kommuner, Vuxenpsykiatri och Närhälsan tillsammans med 

uppdrag. 

• Stöd till efterlevande/närstående 

• Brukarinflytande 

• Arbete med den överenskommelse som gjorts mellan parterna kallad ”Vi 

bygger starka broar”.  

Dessutom har Avvikelse- och patientsäkerhetsrisken fått i uppdrag att arbeta med 

händelseanalyser. Återrapportering av samtliga fyra uppdrag ska göras innan årets 

slut. 

Plan för fortsatt arbete  
Medel 2023 bedöms kunna användas för att finansiera en projektanställning med 

anställning hos Närhälsan med uppdrag att för vårdsamverkan arbeta med 

delbetänkandet ”Rätt stöd till psykisk hälsa”. Detta bedöms i samverkan med övriga 

pågående aktiviteter få suicidpreventiva effekter. Tjänsten ska också ge stöd till 

lokala samverkansgrupper kallade Treparter.  

 

Medel som återstår fördelas till andra delaktiviteter där de bedöms kunna ge 

suicidpreventiva effekter. En mindre pott kvarstår och kan användas vid behov. 

 

För tid som åtgår för arbete som åligger kontaktman, ersätts den huvudman där 

kontaktmannen är anställd med medel motsvarande 10% lönekostnad. 

Projekttjänst ”Rätt stöd till psykisk hälsa” 
Primärvården utgör första linjen när det gäller att fånga upp och möta människor 

med psykisk ohälsa. Det innebär att en väl fungerande primärvård har en viktig 

suicidpreventiv roll i samhället. Utredningen Samordnad utveckling för god och nära 

vård (Anna Nergårdh) omfattar fem delbetänkande. I det femte betänkandet, ”God 

och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa” (SoU 2021:6). finns bedömningar av hur 

primärvården kan arbeta med psykisk ohälsa utifrån kartläggningar och analyser.  

Återrapportering ska ske inför årets slut. Förlängning kan möjliggöras av de medel 

som troligen fördelas för 2024 förutsatt att behov och förutsättningar bedöms 

föreligga.  

Kontaktperson  
Anci Loft, processtöd, Närhälsan /VGR 
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Bilaga 5   

Delregional aktivitetsplan  

Bakgrund  
2022 fördelades extra medel till satsningar enligt delregionernas egna prioriteringar. 

 

Medlen användas enligt beslut i Aktivitetsplan v.3 till övergripande delregionalt 

arbete, exempelvis kompetensutveckling, administrativt stöd, konferenser, FoU-

aktiviteter med mera.  

 

För planering och framtagande av förslag till användning ansvarar Beredningen.  

 

Arbetet hittills 
Arbetet får stöd av ekonom. 

Planeringsdagar och möten har genomförts. 

 

Plan för fortsatt arbete  
2023 fördelas inga nya medel till denna delaktivitet.  

För tid som åtgår för arbete som åligger kontaktman, ersätts den huvudman där 

kontaktmannen är anställd med medel motsvarande 10% lönekostnad. 

Kontaktperson 

Elisabet Lindholm Hane, processtöd, Skaraborgs Kommunalförbund 
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Bilaga 6  

Budget 

 

 
 
Innan slutgiltigt beslut fattats av SRO beräknades ett mindre plus i budget. Den minuspost som nu finns justeras inom ramen för 2023. 
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Bilaga 7: Pågående och nytillkomna aktiviteter 

 

Uppdrag Tid Projektägare 
Uppdrags-

beskrivning 
Avstämning Rapport Medel 

Suicidprevention 

Brukarinflytande 
jan-dec 2023 

Vuxenpsykiatrin,  

VGR 
Ja juni 2023 dec 2023 Ja 

Suicidprevention  

Vi bygger starka kedjor 
jan-dec 2023 

Närhälsan, 

VGR 
Ja juni 2023 dec 2023 Ja 

Suicidprevention  

Närstående/efterlevande 
jan-dec 2023 

Kommuner 

15 enheter 
Ja juni 2023 dec 2023 Ja 

Suicidprevention  

Händelseanalyser 
jan-dec 2023 

Avvikelse och 

patientsäkerhetsgruppen 
Ja juni 2023 dec 2023 -- 

Samsjuklighet 

Projektanställning 

sep 2023-aug 2024 

ev förlängning 

Vuxenpsykiatrin,  

VGR 

Under 

framtagning 
juni 2024 dec 2023 Ja 

Samsjuklighet  

Mini-Maria, Utredning fast team, 

Utbildning i teaminriktat arbete/cm 

jan-dec 2023 Arbetsgrupp med mera Delvis Juni 2023 dec 2023 Ja 

Nära vård psykisk hälsa, Treparter  

Projektanställning 

sep 2023-aug 2024 

ev förlängning 

Primärvården,  

VGR 

Under 

framtagning 
juni 2024 dec 2023 Ja 

BoU partssamverkan m.m. 

projektanställning 
2021–2024 

Skaraborgs 

Kommunalförbund 

Under 

framtagning 
juni 2023 dec 2023 Ja 

SIP 

projektanställning 
2021–2024 Skaraborgs Sjukhus, VGR 

Under 

framtagning 
juni 2023 dec 2023 Ja 

Stimulansmedel  

Lokala samverkansgrupper 
2023 

Lokala 

samverkansgrupper 

Under 

framtagning 
-- dec 2023 Ja 


