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Handlingsplan Temagrupp psykiatri 2023 

Med det övergripande syftet att utjämna skillnader i hälsa ska Temagrupp Psykiatri utveckla 
samordnad vård, tandvård, stöd och omsorg för individen med hjälp av tre fokusområden:  

- In- och utskrivningsprocessen  

- Tidiga samordnade insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa  

- Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa/sjukdom  
 
MÅLGRUPP: Vuxna personer med psykisk ohälsa eller sjukdom, som har behov av insatser från två 
eller flera huvudmän. Inkluderar även personer med substansbruk med eller utan samsjuklighet.  
 
MÅL: God kännedom om och följsamhet till överenskommelser, avtal och riktlinjer framtagna för 
samverkan i Göteborgsområdet. 
 
Grund för arbetet:  
I Göteborgsområdet finns en överenskommen Basnivå i samverkan. Genom arbete enligt modellen 

fullgör verksamheterna i Göteborgsområdet de skyldigheter som finns i lagstiftning och avtal för att 

samordna vård- och stödinsatser.  

 

Fokusområde 1 In- och utskrivningsprocessen   

Delmål Aktivitet Hur? Uppföljning 

Alla patienter som skrivs 
ut från slutenvården har 
en planering. 

Förankra och följa 
Implementeringsplan SIP 
som verktyg i samverkan i 
Göteborgsområdet.  

Ta del av årsrapport. 
Löpande stämma av om 
planen följs.  
 

Delregional SIP-
koordinator samt 
utvecklingsledare 
återkopplar till tema-
gruppen. 

 Ta del av inrapporterade 
samverkansavvikelser samt 
identifiera 
förbättringsområden kring 
in- och utskrivning.  

PSYKSAM arbetar aktivt 
med samverkans-
avvikelser för att 
identifiera 
förbättringsområden.  
 
 

Delregional samordnare 
MedcontrolPro för 
gemensam analys som 
ligger till grund för förslag 
till förbättringsåtgärder. 
 
rapport till temagruppen 
2 ggr/år 

Ökad kännedom om och 
följsamhet till 
överenskommelser och 
riktlinjer relaterade till in- 
och utskrivningsprocessen 

Basnivå i samverkan ska 
fortsatt implementeras i 
Göteborgsområdet. 

Processledare och 
utvecklingsledare 
bedriver 
utbildningsdagar. 
 
 

Återrapportering till 
temagrupp avseende 
deltagare och 
utvärdering.  

 

 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su8455-443025746-190/native/Implementeringsplan%20SIP%20som%20verktyg%20i%20samverkan%20i%20G%c3%b6teborgsomr%c3%a5det%20(uppdaterad%20okt%202022).pdf


I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun. 

   

  

 

 
 

Sida 2 av 3 

www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet

 

Fokusområde 2 Tidiga samordnade insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa  

Delmål Aktivitet Hur? Uppföljning 

Öka medarbetarnas 
kunskap om samverkan 
för att skapa bättre 
förutsättningar för 
samordnande insatser. 

Ökad kännedom om och 
följsamhet till 
överenskommelser och 
riktlinjer på lokal nivå 

Verksamhetsnära arbete 
genom Samsynsgruppen som 
träffas 4 ggr/år 

Arbetsgruppen 
rapporterar till 
temagruppen 

Personer med 
samsjuklighet ska få 
integrerade insatser 

Intensifiera ett 
kontaktskapande och 
uppsökande arbete inom 
Göteborgsområdet.  
 
Fokus på barn som 
anhöriga  

Anställa projektledare som 
gör en grundlig utredning av 
behov.  
 
Påbörja implementering av 
ACT i de kranskommuner 
som visat intresse.  

Tillsatt arbetsgrupp 
rapporterar löpande 
utifrån handlingsplan 
psykisk hälsa till 
temagruppen.  
 
Återrapportering till 
styrgrupp psykisk hälsa 

Integrera den enskildes 
perspektiv i 
utformningen av 
samverkan mellan 
huvudmän.  
 

Ta del av statistik, 
rapporter och analyser 
kopplat till 
brukarmedverkan. 

Representant från 
brukarorganisationer in i 
temagruppen och dess 
undergrupper/arbetsgrupper 

Stående punkt på 
temagruppens 
dagordning. 

Utökad kunskap om 
målgrupp med adhd/ 
autism i 
samverkansfrågor 

Kopplat till de nationella 
riktlinjerna identifiera 
behov i samverkan för 
målgruppen 

Planera in 
kunskapsutvecklande 
aktivitet för temagruppens 
representanter. 

 

 

Fokusområde 3 Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa/sjukdom 

Delmål Aktivitet Hur? Uppföljning 

Medarbetare ska få ökad 
kunskap om fysisk hälsa vid 
psykisk ohälsa/sjukdom.  
 
 

Arbeta 
kunskapshöjande 

Temarelaterade 
aktiviteter som planeras 
av arbetsgrupp ”Fysisk 
hälsa”.  

Antal deltagare på 
genomförda aktiviteter. 

God tandhälsa trots psykisk 
funktionsnedsättning/sjukdom  
 

Fortsatt implementering 
av webbaserad 
utbildning i munhälsa 

Utbildningen sprids i 
respektive verksamhet.  
 

Följa hur många som 
gjort webutbildningen 
via Lärportalen.  

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/adhd-och-autism/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/adhd-och-autism/
https://larportalen.vgregion.se/login/index.php
https://larportalen.vgregion.se/login/index.php
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Fokusområde 3 Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa/sjukdom 

Delmål Aktivitet Hur? Uppföljning 

 Implementering via 
PSYKSAM, 
Samsynsgruppen och 
Arbetsgrupp fysisk hälsa 

 

 


