2019-12-06

Medel för samverkan inom Överenskommelse psykisk hälsa 2019

Uppdragshandling samsjuklighet
I överenskommelse (ök) psykisk hälsa mellan regeringen och SKL 2019 riktas medel för samverkan
kring personer med samsjuklighet. Medlen har, efter överenskommelse emellan parterna
rekvirerats av VästKom. Nyttjande av medlen har beretts av styrgrupp psykisk hälsa med
utgångspunkt i länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020 samt Överenskommelse
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och
droger och spel. VVG ställde sig bakom förslaget och fortsatt hantering i styrgrupp för
handlingsplan psykisk hälsa 2019-11-28.
Personer med samsjuklighet får inte alltid den sammanhållna och väl fungerande vård och omsorg
som hen behöver. Detta har bl.a. Uppdrag granskning visat i fallet om Sanne. Hur kan vi kraftsamla
i Västra Götaland för att säkerställa att våra gemensamma resurser används så att de ger effekter
för den enskilde? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa och fånga upp personer innan de blir så illa
som för Sanne? Våra insatser måste syfta till att förhindra utveckling av allvarliga tillstånd, minska
lidande, öka förutsättningar för vård i individens sociala sammanhang och förebygga behov av
heldygnsvård/institutionsvård.
Under 2019 har ett inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk
ohälsa, missbruk och beroende tagits fram och varit ute på remiss. Dokumentet beräknas antas av
huvudmännen under våren 2020. Med detta som grund kan integrerat arbete utvecklas. Exempel
på aktiviteter är uppstart av MiniMaria, socialpsykiatrisk mottagning, huvudmannagemensamma
team eller utredningsarbete för att identifiera behov och föreslå framtida arbetssätt.
Resultatet följs upp inom handlingsplan psykisk hälsa: vuxna mål 4:2 samt barn och unga mål 2:2.
Respektive vårdsamverkan får rekvirera medel för att stödja målen i handlingsplan psykisk hälsa
enligt ovanstående beskrivning.
Vårdsamverkan
Skaraborg
470 845 kr

Vårdsamverkan
Södra Älvsborg
394 618 kr

Vårdsamverkan i
Göteborgsområdet
1 276 181 kr

SIMBA
207 197 kr

Vårdsamverkan
Fyrbodal
505 322 kr

SAMLA
145 836 kr

Rekvirering av medel: Länk till formulär för avrop av medel
Redovisning: Frågor kopplade till SKLs uppföljning av medlen inom ök 2019 samt årlig uppföljning till
styrgrupp psykisk hälsa.
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