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Medel för samverkan från 2019 års överenskommelse psykisk hälsa 

Uppdragshandling koordinatorer för samverkan kring 
personer med samsjuklighet 
 
 

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 ”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.  
 
Mot bakgrund av ovanstående och att personer med samsjuklighet inte alltid får den sammanhållna 
och välfungerande vård, stöd och omsorg som hen behöver avser vi att tillsätta koordinatorer som 
ska fungera som ett stöd till kommunerna och regionen i deras arbete kring personer med psykisk 
sjukdom/funktionsnedsättning och samtidigt missbruk. Detta val grundas i ovanstående men också i 
frågeställningar som; 

• 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 deras svårigheter och hinder 
blir allt för omfattande och komplexa? 

• Hur kan vi tillse att våra insatser bidrar till minskat lidande, ökad livskvalitet och förhindrar 
utveckling av allvarliga tillstånd och konsekvenser? 

• Hur kan vi öka förutsättningar för vård och stöd i individens när- och hemma-miljö och 
förebygga behov av heldygnsvård/institutionsvård. 

 
 

Uppdraget 
För uppdraget rekryteras en koordinator för Västra Götalandsregionen och en på vardera av de fyra 
kommunalförbunden i Västra Götaland vilka ska jobba tillsammans och vara ett stöd för 
kommunerna och regionen i deras arbete kring personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning 



och samtidigt missbruk (samsjuklighet).  
 
Det är styrgrupp/ledningsgrupp i delregional vårdsamverkan som ska besluta om den konkreta 
inriktningen på koordinatorernas arbete för just sitt geografiska område. Det ska råda en samsyn 
mellan parterna delregionalt kring inriktning och vägval för det delregionala arbetet.   
 
Övergripande syfte 
Stödja den strategiska utvecklingen av stöd, vård och omsorg till personer med psykisk 
sjukdom/funktionsnedsättning och samtidigt missbruk så att dessa personer får stöd, vård och 
insatser som främjar deras återhämtning. 

 
Uppdraget ska utgå från: 

• Länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa 

• Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete 
 
Övergripande uppdrag: 

• Att stödja kommunerna och regionen i arbetet med personer med samsjuklighet 

• Att stödja implementeringen av evidensbaserade arbetssätt så att personer i Västra Götaland 
med missbruk, psykisk ohälsa och/eller komplex problematik får bra stöd och insatser för att 
kunna leva ett gott liv utifrån sina förutsättningar. 

• Att ge stöd till kommunernas och regionens verksamheter i hur arbetet med personer med 
samsjuklighet kan utvecklas och hur man kan ta stöd av ”inriktningsdokumentet för organiserat 
integrerat arbete”.  

 
Exempel på aktiviteter kan vara: 

• Uppstart av Mini Maria, socialmedicinsk mottagning, huvudmannagemensamma team eller 
liknande 

• Utredningsarbete för att identifiera behov och föreslå framtida arbetssätt.  

• Framgent kan det bli aktuellt att ta fram förslag på länsgemensamt inriktningsdokument som 
specifikt definierar MiniMaria och Socialmedicinsk mottagning mer i detalj som t ex utifrån 
definition, innehåll, ansvar och ekonomi. De inriktningsdokument som tagits fram 2020 är mer 
generellt om avtalssamverkan. Det finns önskemål om att även tydligare beskriva vad just 
MiniMaria ska innehålla för att få benämnas så.  

 
Utöver ovanstående ska också koordinatorerna bistå i arbetet med den inventering/översikt av vård 
och stöd till personer med samsjuklighet i Västra Götaland som ska göras (se vidare i förfrågan till 
FoU). Inventeringen kommer att utföras av en FoU-verksamhet enligt en skriftlig förfrågan till FoU-
verksamheter i länet.   

 
Avrapportering 
I uppdraget ingår att rapportera arbetet i enlighet med de krav som ställs på uppföljning från 
regeringen i samverkan med processledare för handlingsplan psykisk hälsa.  
 
Övrig avrapportering sker fortlöpande till delregional vårdsamverkan (ledningsgrupp eller 
temagrupp beroende på organisering) samt till styrgruppen för länsgemensam handlingsplan 
psykisk hälsa.  
 
Resultatet följs upp inom handlingsplan psykisk hälsa: vuxna mål 4:2 samt barn och unga mål 2:2. 
 

 

  



Organisation   
Styrgruppen för länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa är styrgrupp för det övergripande 
uppdraget. Avstämning görs regelbundet med processledare för handlingsplan psykisk hälsa.  
 
För uppdraget anställer Västra Götalandsregionen en koordinator på 100 % tjänst. För 
kommunsidan anställer respektive kommunalförbund en koordinator i den utsträckning tilldelade 
medel tillåter. Dessa fem koordinatorer ska arbeta i nära samverkan med varandra och lägga upp 
delar av arbetet gemensamt utifrån delregionala behov och förutsättningar, men också med avsikt 
om en gemensam riktning i länet. Koordinatorerna ska verka tillsammans med delregional 
vårdsamverkan inom respektive geografiska området. 
 
 

Medel  
Västra Götalandsregionen:  1 000 000 kr  
Kommunsidan:  1 000 000 kr 
 
Fördelas enligt följande (0,580 kr/inv. per 1/11–19)   

- GR   554 579 kr  
- Fyrbodal  158 831 kr 
- Skaraborg  155 594 kr 
- Boråsregionen  130 996 kr  

  
Medlen är rekvirerade av VästKom från Sveriges kommuner och regioner (SKR) inom ramen 
Överenskommelse om psykisk hälsa 2019 enligt överenskommelse med Västra Götalandsregionen 
för länsgemensamt arbete. Respektive kommunalförbund och Västra Götaland rekvirerar medel 
från VästKom enligt överenskommelse.  
 

Tidplan 
Vår 2020:  Fastställd uppdragshandling i styrgruppen för länsgemensam handlingsplan psykisk 

hälsa. Påbörja rekrytering av koordinatorer som bör kunna starta sitt arbete i 
september.  

Höst 2020: Enklare nulägesrapport till styrgruppen för länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa 
Vår 2021:  Redovisning i styrgruppen för länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa samt beslut 

om ett eventuellt fortsatt arbete i form av en kortare text som beskriver arbetet inom 
respektive vårdsamverkansområde.  

 

 

Göteborg 2020-05-06 

 

Anneli Assmundson Bjerde Lise-Lotte Risö Bergerlind 
VästKom Västra Götalandsregionen  

 


