Överenskommelser Psykisk hälsa 2019 o 2020

Länk

Medel Psykisk hälsa 2020 (liknande 2019)
Stimulansmedel fördelas till regionerna enligt följande:
300 000 000 kronor för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och utveckling av
mobila lösningar e.d.
370 000 000 kronor för insatser till barn och unga inklusive barn- och ungdomspsykiatrin.
100 000 000 kronor för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård (nytt).
50 000 000 kronor för att stärka den psykiatriska traumavården (nytt).
Stimulansmedel fördelas till kommunerna enligt följande:
200 000 000 kronor för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner .
100 000 000 kronor för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och socialtjänst (nytt).
Stimulansmedel fördelas till länen enligt följande:
200 000 000 kronor för att skapa en mer sammanhållen vård, samsjuklighet i beroende
och annan psykiatrisk diagnos.
24 000 000 kronor för att stärka brukarmedverkan.
200 000 000 kronor för att stärka det suicidpreventiva arbetet på lokal och regional nivå (nytt).
150 000 000 kronor till ungdomsmottagningarna

Beslut fattas i Styrgrupp Psykisk hälsa
Från 3 parter i de 6 vårdsamverkansområdena och från Göteborgs stad
Stöds av Västkom och VGR

Från Skaraborg
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Tony Johansson
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Sammanhållande av medel Skaraborg
Kommunalförbundet

Vårdsamverkan

Utvecklingsledare Barn/Unga, Äldre.
E-hälsa,
Psykisk hälsa/
missbruk/funktionsnedsättning
(sammanhållande)

Beredningsgruppen
Processtöd Barn/Unga. GDPS, VPMB

Samordnare
Socialchefsgruppen
Direktion

Samverkansgrupperna
Vårdsamverkans styrgrupp
PSS

Angelica Engman och Kerstin Söderlund
sammanhållande

Till kommunerna
enligt fördelningsnyckel
•

Medel 2020 för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner

•

Fördelas efter befolkningsmängd.

•

Skaraborgs kommuner har valt att arbeta enskilt

•

2020 mindre än 2019 till ovanstående. Nytt för kunskapsbaserad och säker
hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Skara 2019: 644 tkr
Skara 2020: 365 tkr + 182,5 tkr = 547,5 tkr

Medel 2019

Medel 2020

Överenskommelse om länsgemensamt arbete
En del av kommunernas medel tas in till länsarbete enligt överenskommelse (ej
2020)
Exempel Skara 26,8 tkr av 644 tkr år 2019
Används till
• Stöd och Samordning
• SIP
• Integrerade arbetssätt
• Brukarinflytande

• Suicidprevention (handlingsplan)
• Genomförande Delregional vårdsamverkan

Genomförande Delregional vårdsamverkan 2019 och 2020
2019
Samverkanskompetens (481 100 kr)
SIP (392 371 kr)
Samsjuklighet (470 845 kr)
Barn och Unga (313 897kr)

2020 (delar diskuteras fortfarande 200312)
Samverkanskompetens
SIP
Samsjuklighet
Barn och Unga
Suicidprevention (1 555 944 kr)

År

Pengar

2019

1,6 mkr

2020

3,0 mkr

Totalt ca

4,6 mkr

Suicidprevention 2020
1,5 mkr till Kommunalförbunden
De fyra kommunalförbunden får rekvirera medel för att
tillsammans med kommunerna i det geografiska området,
utifrån evidensbaserade metoder, arbeta för att förebygga suicid
i befolkningen i riktning mot nollvisionen om suicid i handlingsplan
psykisk hälsa 2018–2020 (med förslag till förlängning tom 2022),
och målet att minska antalet suicid med 40 % från 2020 till 2025.
Samma summa till delregional vårdsamverkan.
Medel även till VGR och något till länsnivå.

