
AKTUELLT LÄGE

Analys och handlingsplan för psykisk hälsa 2016
Arbetet med länsgemensam analys och handlingsplan för psykisk hälsa pågår och håller tidplanen. 
En kick off genomfördes den 14 september då cirka 70 utsedda representanter från vårdsamverkan, 
kommuner, Västra Götalandsregionen (VGR), brukarorganisationer, Samverkan VG (FINSAM) samt 
Länsstyrelsen möttes för en heldag i Göteborg. Nyhet och material från kick off finns på VästKom.se 

Malin Camper
Processledare, VGR 
malin.camper@vgregion.se

Utsedd styrgrupp för analys och 
framtagande av handlingsplan består 
av representanter från specialists-
jukvård, primärvård och kommun från 
de fem vårdsamverkansområdena 
samt adjungerade från NSPHiG och 

avdelning folkhälsa inom VGR. Ett för-
sta styrelsemöte hölls den 28 septem-
ber där en sammanställning från råd-
slaget som genomfördes vid kick offen 
presenterades.

 Nästa styrelsemöte är den 17 okto-
ber. Fram till dess ska underlag för re-
dovisning till SKL tas fram och mötes-
tider för 2017 föreslås – två per termin 
plus en temadag.

- Att handlingsplanen omfattar det 
 som berör båda huvudmännen. 
- Att handlingsplanen ska följa   
 strukturen för äldreområdet.

- Att handlingsplanen delas in i tre  
 delar: länsgemensamt, barn och  
 unga samt vuxna.
- Att minst fem fokusområden ska  
 prioriteras per varje målgrupp. 

- Att minst ett fokusområde per  
 regeringens fem fokusområden  
 ska identifieras.

Förslag till ställningstaganden som kommer att diskuteras vidare på kommande styrelsemöten: 

Barn och unga 
- Föräldrastöd
- Fullföljda studier 
- Unga med missbruk
- Nyanlända/ensam-
 kommande barn 
- SIP
- Suicidprevention

Områden som diskuterats för handlingsplanens tre delar 
Nedan är förslag områden som framkom i rådslaget under kick off och/eller via inkomna skrivelser. Dessa kan komma bli 
områden i en framtida handlingsplan om styrgruppen står bakom dem efter avstämning delregionalt. 
Styrgruppens deltagare ombeds ta med sig nedanstående till sin respektive vårdsamverkansgrupp för avstämning och 
kompletterande inspel. Känns områdena angelägna? Saknas något område? 
Processledarna kan med fördel bjudas in till delregional vårdsamverkansmöte senare i höst.

Länsgemensamt
Följa 
- Implementering av överens- 
 kommelse om samarbete  
 kring personer med psykisk
 funktionsnedsättning och 
 personer med missbruk.

Lösa 
- Allsidig elevutredning 
- Brukarmedverkan

Uppmärksamma 
- HBTQ-personers situation   
 (utreda/analysera mer) 
- Utsatta grupper  
 och minoriteter.
- Äldres psykiska hälsa

Utveckla 
- Kunskapsutveckling

Vuxna
- Integrerade 
 verksamheter
- Nyanlända
- Samsjuklighet
- SIP
- Suicidprevention
- Anhörigstöd
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http://vastkom.se/samverkansomraden/nyhetsarkiv/socialtjansthalsosjukvard/socialtjansths/fokusomradenforhandlingsplanpsykiskhalsaivastragotalandprocessadesframunderkickoff.5.1fae8ed6156b062e294e1852.html

