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Förfrågan till FoU-verksamhet om genomförande av 

Inventering/översikt av vård och stöd till personer 
med samsjuklighet i Västra Götaland  
 

Bakgrund 
I 2019 års överenskommelse (ök) psykisk hälsa mellan regeringen och Sveriges kommuner 
och regioner (SKR) riktades medel för samverkan kring personer med samsjuklighet. 
Medlen har, efter överenskommelse mellan parterna rekvirerats av VästKom. Nyttjande 
av medlen har beretts av styrgruppen för länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa med 
utgångspunkt i bl.a. ”Länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020” samt 
”Överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med 
missbruk av alkohol och droger och spel”. Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) ställde 
sig bakom förslaget och fortsatt hantering i styrgruppen för länsgemensam handlingsplan 
psykisk hälsa 2019-11-28. 

 
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 kunna antas av huvudmännen under våren 2020. I handlingsplan 
psykisk hälsa finns två mål som berör arbetet. Mål 4.2 för vuxna ”Personer med missbruk, 
psykisk ohälsa och/eller komplex problematik ska få integrerade insatser” samt mål 2.2 
”Förebygga och uppmärksamma bruk av alkohol och narkotika bland unga” som bland 
annat handlar om vikten av att ge samordnade och tidiga insatser. Målsättningen är att 
man med utgångspunkt i handlingsplan psykisk hälsa och inriktningsdokument som grund 
kan vidareutveckla integrerat arbete för målgruppen personer med samsjuklighet.  
 
En del av de statliga medlen har fördelats till delregional vårdsamverkan (bilaga) för 

att stödja utvecklingen av insatser till personer med samsjuklighet. I detta 

utvecklingsarbete planeras nu för två ytterligare satsningar: 

1. Resurspersoner (koordinatorer) på länsnivå (VGR) och delregional nivå 
(resurs på kommunalförbund) för att stödja arbetet  

2. en sammanställning/översikt över vilka vård- och stödinsatser som erbjuds 
personer med samsjuklighet i Västra Götaland. 

 

Satsning nr 1 beskrivs i särskilt dokument UH koordinatorer för samverkan kring 

personer med samsjuklighet 2019 (bilaga).  

För satsning nr 2 görs nu en förfrågan till de FoU-miljöer som finns inom de 

respektive kommunalförbundsområdena. Denna förfrågan beskrivs nedan. 

 



 

 

Förfrågan 
För uppdrag söker VästKom och Västra Götalandsregionen, kunskapsstöd psykisk 

hälsa nu en FoU-miljö som kan åta sig att genomföra en kartläggande undersökning 

av insatser riktade till personer med samsjuklighet i Västra Götaland. 

Syftet med uppdraget är 

- Att skapa en tydligare bild av hur arbetet bedrivs i kommuner och region i 
relation till personer med samsjuklighet över hela länet.  

 

Övergripande frågeställningar är 

- Vilken typ av vård och stöd erbjuds idag till personer med samsjuklighet i Västra 
Götaland?  

- Vad grundar sig dessa (val av) vård och stödinsatser på? (exv. nationella 
riktlinjer, vetenskaplig och/eller praktisk evidens, efterfrågan eller tillgänglighet) 

- Finns resultat/effekter av dessa vård och stödinsatser beskrivna i någon/några 
verksamheter i form av mer eller mindre systematiska uppföljningar?  

- Finns det en tydlighet och systematik i hur argumentationen för varför insatser 
fortsätter ges alternativt borde fasas ut?  

- Vilka vård och stödformer efterfrågas/saknas av brukare/patienter och 
verksamhetsföreträdare?  

- Kan man se i vilken mån det finns skillnader i tillgång till vård och stödinsatser 
för personer i olika delar av länet (som inte är individuella skillnader utan 
strukturella)? 

 

I uppdraget ingår att 

• Formulera en projektplan där ska frågeställningar ska definieras och 
konkretiseras utifrån ovanstående. Relevanta avgränsningar ska göras och 
metod- och analysarbete beskrivas 

• i framtagande av projektplan, samverka med Västra Götalandsregionens 
avdelning för kunskapsstöd psykisk hälsa, de fyra kommunalförbunden och 
FoU-miljöer. Även andra resurser som t ex CERA kan involveras i arbetet.  

• projektleda och genomföra inventeringen 

• föreslå fortsatta insatser inom området. 

 

Förutsättningar 
Uppdraget ska genomföras under hösten 2020 - våren 2021. Arbetet rapporteras till 

styrgruppen för länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa vid lämpligt möte under 

våren 2021. Mer exakt tidplan definieras i projektplanen. Återrapporteringen sker i 

form av en rapport, Powerpointpresentation och muntlig presentation.  

För uppdraget finns 500 000 SKR avsatta 

 

 



 

 

Kontaktpersoner  

 

 

Charlotta Wilhelmsson  Ulrika Söderlund  

VästKom    Västra Götalandsregionen  

 

charlotta.wilhelmsson@vastkom.se  ulrika.soderlund@vgregion.se  
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