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Länsarbete om integrerade
arbetssätt/verksamheter
Vad är det här för uppdrag?
I både Överenskommelse om samverkan
(underavtalet till Hälso- och sjukvårdsavtalet) och
i Handlingsplan för Psykisk Hälsa finns angivet att vi ska
arbeta med integrerat arbetssätt/mottagningar.
Nu har en uppdragshandling tagits fram och en partssammansatt arbetsgrupp har
påbörjat arbetet.

Mål
Målet med arbetsgruppens arbete är att ta fram ett förslag till inriktningsdokument
för Vårdsamverkan i Västra Götaland. Inriktningsdokumentet ska
•
•
•
•

utgöra gemensam grund för kommunernas och regionens samverkan kring
personer med sammansatta behov i form av integrerade
verksamheter/mottagningar
definiera olika former av mottagningar, verksamheter och arbetssätt
utgå från Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.
underlätta det praktiska arbetet inom de integrerade
verksamheter/mottagningar som finns eller som håller på att skapas.

Här hittar du din representant i arbetsgruppen
Arbetsgruppen utgörs av följande personer
Elisabeth Lundberg, NSPHiG

Camilla Johansson, Partille Kommun,
Enhetschef socialpsykiatri och Stödoch beroendeteamet

Rose-Marie Sandberg, VGR,
Verksamhetschef psykiatri SkaS

Anita Intto, Trollhättans kommun,
Områdeschef, beroende 20+ Fyrbodal.

Ulf Sammels, VGR,
Enhetschef Mini-Maria bland annat

Patrik Ekman, Lidköpings kommun,
Barn- och elevhälsa.

Dirk Vleugels, VGR
Chefsläkare Närhälsan

Agneta Kettil, Boråsregionens
kommunalförbund, Verksamhetschef
IFO barn/unga

Representant BUP, vakant

Arbetet hittills
Arbetsgruppen har träffats två gånger. Den har enats om att använda SKL:s
definition av integrerat arbetssätt/verksamheter:
•
•

Integrerade arbetssätt -ett aktivt uppsökande arbetssätt, gör hembesök,
mobila, multiprofessionella –består av flera olika professioner som arbetar
tillsammans.
Integrerade verksamheter –organisation –personal som arbetar
tillsammans, på samma enhet, men är anställda av olika huvudmän.

För närvarande pågår en kartläggning av befintliga integrerade
arbetssätt/verksamheter inom psykisk hälsa i länet.
Planerat arbete
Arbetsgruppen kommer att fortsätta att kartlägga pågående arbeten och räknar
sedan med att identifiera parametrar som kännetecknar ett integrerat arbetssätt.
Inom ramen för uppdraget hoppas arbetsgruppen också kunna beskriva integrerade
arbetssätt/mottagningar som behövs, men som inte finns idag.
Nedanstående tidsaxel visar en preliminär arbetsgång.

Din hjälp

Bidrag gärna till att identifiera pågående arbete och tipsa din representant eller
processledarna.

Eva Hallberg
Regionsutvecklare
KPH/VGR

Kerstin Söderlund
Utvecklingsledare
Skaraborgs Kommunalförbund

