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Regeringen och SKR har träffat överenskommelse om insatser
Suicid
inom området psykisk hälsa.

• LGS beslutar om dessa
medel. Insatser för att
förebygga suicid.
• Medel kan fördelas till
NOSAM, lokala HP

Länsgemensam Styrgrupp psykisk hälsa
beslutar om fördelning av medel och de
uppdragshandlingar som styr arbetet.
Bemannas via delregional vårdsamverkan
Representanter för Kommun och
sjukvård/LGS/TG Psykiatri:
Ingvor Gunnarsson, Gbg stad
Pia Rydell, SU/Psykiatri
Stina Tärning, VGPV/Närhälsan
Indikatorer för uppföljning
framtagna med stöd från
Lumell. Data hämtas från bl.a.
KOLA, Vega, Öppna jmf.

Suicid
4 280 786 kr

BoU
Hälsa
850 778 kr

10 592 730
kr
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SIP
1 063 485 kr

Delregional
Genomförandeplan och
aktiviteter
3 121 500 kr

Barn och ungas hälsa
• Fokus tidiga
insatser och
föräldrastöd
• Medel kan fördelas
till NOSAM

Vårdsamverkan medel för
genomförande av
länsgemensam
handlingsplan psykisk
hälsa sedan 2018.
Diskussion pågår om
förlängd planperiod
t o m 2022. LGS beslutar
om genomförandeplan
och aktiviteter
Kvarvarande medel 2019:
• 1 924 000 kr
• Nya medel 2020:
• 1 312 500

Samsjuklighet
1 276 181 kr

• Handlingsplanen
utgår från fem
fokusområden
som regeringen
identifierat
• Den är indelad i
målgrupperna
vuxna resp. barn
och unga
• Omfattar
målområden
som berör både
kommuner och
region.

SIP
• Medel för att stimulera
verksamheterna att utveckla
arbetet med SIP

Samsjuklighet
• Uppdrag till TG P, i
• samarbete med TG
BoU
• Ytterligare satsning
med koordinatorer
planeras

Länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa 2018-2020
• Styrgruppen fattar beslut om ev. förlängning i oktober
• VVG har gett styrgruppen mandat att fördela nationella medel.
Vårdsamverkansarenorna har getts möjlighet att rekvirera medel till
stöd för delregionala genomförandeplaner samt nödvändiga insatser
för att bidra till genomförande av andra länsgemensamma aktiviteter
kopplat till handlingsplanen
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Forts. Länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa

• LGS ställer sig bakom förslag till fortsatt delregionalt genomförande

• Förlängt uppdrag utvecklingsledare med reviderad uppdragshandling
• Suicidprevention: NOSAM får möjlighet att rekvirera 275 000 kr för
framtagande av lokala handlingsplaner och stöd till gemensamma aktiviteter
• Barn och ungas hälsa: Temagrupp BoU får i uppdrag att ta fram förslag på
uppdragsbeskrivning/ aktivitetsplan för fortsatt arbete
• SIP: Inriktningen är att stärka samverkan med hjälp av SIP. Stödja
implementeringen och bidra till uppfyllande av satta mål i länsgemensamt
antagna styrdokument. Förslag uppdragshandling till nästa möte.
• Samsjuklighet: LGS var positiva till presenterat förslag från Temagrupp
Psykiatri. Återkoppling på förfrågan till Mobila Fältteamet avvaktas, LGS
ordförandebeslut.
•
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Avvikelser i samverkan
• När avtal/överenskommelser, riktlinjer och rutiner som tagits fram i
samverkan inte efterföljs skall avvikelsen hanteras enligt den
länsgemensamma rutinen och tillhörande IT-stöd. Avvikelse gällande
samverkan ska i första hand alltid försöka lösas mellan verksamheterna i
chefslinjen. Ambitionen från SU är att fortsatt delta i NOSAM med
representation från medicin/geriatrik.
• Länsgemensam rutin finns på VVG hemsida
• IT-stöd MedControl PRO: Göteborgsområdet planerar för uppstart efter
årsskiftet. Varje verksamhet på lokal nivå utser en eller flera handläggare
som ska handlägga avvikelser på enheten och alla med SITHS-kort kan
registrera avvikelser i MedControl PRO. Kontaktuppgifter från kommunerna
meddelas till Björn Gunnarsson
• Implementeringsplan
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