
Kick-off för arbete med länsgemensam 
handlingsplan i Västra Götaland

VÄLKOMNA!



Program för dagen
09.00 Inledning, bakgrund och förutsättningar för länsgemensamt arbete
10.15 Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016  -överenskommelse 

mellan regeringen och SKL - Ing-Marie Wieselgren och Martin Rödholm, SKL
12.00 Lunch
12.45 Uppdraget i Västra Götaland
13.15 Brukarnas röst - Elisabet Lundberg, NSPHiG
13.30 Rådslag
14.45 Kaffe står framdukat
15.10 Redovisning av rådslag
15.40 Avslut – vad händer nu?
16.00 Styrgruppens deltagare samlas kort



Vad är det vi ska göra?

• Idag går startskottet för framtagandet av en länsgemensam handlingsplan för psykisk 
hälsa i Västra Götaland

• Uppdragets utgångspunkt är överenskommelse mellan regeringen 
och SKL 

• Beslut togs i LiSA-gruppen och SRO våren 2016.



Vad betyder då det?

Det betyder uppdrag till koncernstab hälso- och sjukvård och till VästKom att 
samordna det arbetet.
Processledare:
Lotta Wilhelmsson, VästKom, och Malin Camper, VGR

Sonny Wåhlstedt, NSPHiG

Ni som är här idag!
Särskilt utvalda och inbjudna efter bredd och expert-
kunskap inom olika områden överenskommelsen omfattar liksom geografisk 
spridning över hela länet. 



Samverkan i Västra Götaland

• Grunden är samverkan på 
lokal nivå

• 5 vårdsamverkansområden
• 4 kommunalförbund
• LiSA-gruppen
• SRO



Hur går det då?
• LiSA-gruppen startade september 2012

• Utvärdering 2014 - ”Tillit och förtroende skapar samverkan”
- Bra med samverkan på länsnivå, men svår att förstå, omfattande, otydligt 
kring mandat och vem som gör vad, kanske felaktigt uppbyggd 
- Geografiska skillnader

• Tjänstemannautredning våren 2015 – mål att LiSA ska ha starkare koppling till 
vårdsamverkan.

- Delaktighet, legitimitet och tydlig kommunikation, begränsade uppdrag, 
inte fasta grupperingar över tid utan tydliga uppdrag, arbetsgrupper vid 
behov.



Hur går det då?

• Förslag till förändring/utveckling presenterades i maj 2015, men inget beslut 
fattades om länsstrukturen

• GR kommunalförbund – utredning kring sitt uppdrag på hälso- och 
sjukvårdsområdet gentemot sina medlemskommuner. Skilt sig från övriga 
kommunalförbund

• Delbeslut: länssamverkansgrupp psykiatri/missbruk i viloläge, uppdrag till 
Västbus styrgrupp, fortsatt uppdrag kring äldre

• Fortsatt beredning av förslag till ny samverkansstruktur, beslut hösten 2016?



En spännande utmaning

En utmaning…
• 50 huvudmän med olika förutsättningar.

…men vi börjar inte från noll!
• VG 2020 
• Hälso- och sjukvårdsavtal
• Överenskommelser och riktlinjer
• Handlingsplaner ex. äldre och PRIO
• Annat arbete ex. statsbidrag LOB



Utgångspunkter 
• Arbetet sker utifrån vårdsamverkan och ska bygga på delaktighet
• Samordning på länsnivå i de frågor som behöver utvecklas, uppmärksammas, 

lösas eller följas på länsnivå.
• Syftar till huvudmännen ska påbörja ett långsiktig arbete för att utveckla insatser 

inom fem fokusområden:
• Förebyggande och främjande arbete
• Tillgängliga tidiga insatser
• Enskildas delaktighet och rättigheter
• Utsatta grupper
• Ledning, styrning och organisation

• Styrgrupp med ansvar för analys och handlingsplan – ”tillfällig” för detta uppdrag



Utgångspunkter 
• Analys samt mål på kort och lång sikt
• Delmål på vägen att redogöra arbete till SKL 31/10 
• Statsbidrag till varje enskild huvudman som ansvarar för inrapportering

Vi gör det inte för statsbidragets skull!



Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland

Linda Macke, GRs kommunalförbund



Hur fick vi till det?
Kick-off länsgemensam analys och 
handlingsplan för psykisk hälsa

14 september 2016
Linda Macke



Allting började med en överenskommelse..

• Det började med en överenskommelse mellan staten och SKL 2010-2014
• 1:a hpl 2012 - otydlighet skapar osäkerhet
• Revidering 2014 – förtydligas, men många målområden
• 2:a hpl 2016 – vi vill fortsätta arbeta tillsammans på länsnivå



Vi vill ha en länsgemensam handlingsplan!

• Styrkan i att göra något tillsammans
• Bra representation i Länssamverkan Äldre
• Delregionala workshops skapar lokal förankring
• Fem gemensamma fokusområden
• Delregional anpassning i genomförandeplan
• Träffas två ggr/termin + en länsträff med tema från hpl



Handlingsplanen på nätet

Handlingsplanen med tillhörande länkar och bilagor finns på nätet, 
både hos Västra Götalandsregionen och VästKom.

www.vgregion.se/detgodalivet www.vastkom.se/detgodalivet

http://www.vgregion.se/detgodalivet
http://www.vastkom.se/detgodalivet


Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 

Välkomna till Västra Götaland!

Ing-Marie Wieselgren och Martin Rödholm, SKL



LUNCH
Åter 12:45



Uppdraget i Västra Götaland
Steg 1 
Idag: Identifiera och påbörja en första prioritera områden för handlingsplanen.
Steg 2
Styrgrupp: Avgränsa fokusområden.
Delmål på vägen:
Processledare (+ styrgrupp): Formulera dokument för redovisning till SKL 31/10
Steg 3
Fördjupad analys och gemensamma uppföljningsindikatorer, ska någon fråga lyftas 
ut särskilt?



Uppdraget i Västra Götaland
Steg 4
Färdigställande av den länsgemensamma handlingsplanen, 2017
Steg 5 
Förankring och genomförandeplaner delregional nivå/lokal nivå, 2017
Steg 6
Uppföljning och återrapportering till LiSA-gruppen och SRO, 2017

Fortsättning följer…



Vad vet vi redan?
• Kännedom och följsamhet till befintliga avtal och överenskommelser
• Tvister och avvikelser
• Föregående års handlingsplaner: revidera länsöverenskommelsen och SIP
• Socialstyrelsens riktlinjer riktade till båda huvudmännen
• Annat arbete ex. statsbidrag LOB och Västbus

… vad vet vi inte?
… vilken utveckling vill vi se för länets medborgare?



Överenskommelse Psykiatri och missbruk

Mats Möller, VGR





Överenskommelse om samarbete kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning 
och personer med missbruk – ett underavtal

HSL 8 b §/SoL 5 kap 9 a §

Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen 
om ett samarbete i fråga om personer som missbrukar 
alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, 
läkemedel eller dopningsmedel. Om det är möjligt bör 
organisationer som företräder dessa personer eller deras 
närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på
innehållet i överenskommelsen. Lag (2013:302).



Utmaningar:

• Delat behandlingsansvar för missbruk/beroende
• Barn och ungdomar – förhållande till Västbus
• Jämlik vård gentemot anpassning till lokala 

förutsättningar
• Placeringar på HVB o.d.
• Vad sker när vi inte är överens?



Förslag till överenskommelse:

• Utgå från brukaren
• Ökad tydlighet
• Definiera ansvarsgränser
• Surdegar
• Mekanism för att hantera avvikelser och lösa tvister



Utvecklingsområden:

• Integrerade arbetssätt o mottagningar
• Insatser för ungdomar med missbruk
• Västbus riktlinjer
• Samverkan kring upphandling



”Överenskommelsen ska verkställas på lokal nivå, nära 
brukaren. Detta förutsätter en organiserad lokal samverkan 
mellan huvudmännen.”

”Samordnad individuell plan, SIP, är ett verktyg för att 
verkställa ansvarsfördelningen.”



Tack!

Epost: mats.b.moller@vgregion.se



Brukarnas röst  

Elisabet Hurtado Lundberg, NSPHiG



Rådslag  

• Vi vill ha er hjälp – en första inventering för att 
identifiera målgrupper och utmaningar. 

• Rådslag är demokratiskt, engagerande och effektivt 
• Underlag för styrgruppens första steg



1. Förebyggande och främjande arbete
2. Tillgängliga tidiga insatser
3. Enskildas delaktighet och rättigheter
4. Utsatta grupper
5. Ledning, styrning och organisation

Regeringens fem fokusområden 2016-2020



Rådslag Uppdrag psykisk hälsa i Västra Götaland

Vad behöver vi jobba med 
för att förebygga psykisk ohälsa 
och ge bra stöd och behandling?





Rådslag Uppdrag psykisk hälsa i Västra Götaland

Starta processen 
med en individuell 
idéinsamling.

Brainstorm i fem 
minuter där var och 
en skriver ner förslag 
på fokusområden.

Sammanställ 
samtliga förslag 
och skapa struktur.

Samlas i gruppen. 
Läs upp samtliga förslag 
på fokusområden utan 
värdering och placera 
dem synliga för alla i 
gruppen. Gruppera de 
förslag som handlar om 
samma sak och sätt en 
rubrik på varje område.

Prioritera genom att rösta.

När de sammanställda 
förslagen på fokusområden 
ligger synligt för alla i 
gruppen får varje deltagare 
sju röster var att dela ut. 
Lägg max tre röster på 
de förslag som du vill 
prioritera extra. 
Räkna samman rösterna 
och markera det förslag 
med flest röster med A, 
näst flest röster med B 
och så vidare.

Återsamlas i storgrupp 
för redovisning.

Någon i varje grupp 
ombeds redovisa 
gruppens arbete, 
cirka fem minuter.

1
Identifiera 

fokusområden 
för analys och
handlingsplan.

2
Sammanställ 

förslag på 
fokusområden.

3
Prioritera

fokusområden för 
handlingsplanen.

4
Redovisa

prioriterade 
fokusområden 

i storgrupp.

5
Avgränsning

görs i ett senare 
skede av 

styrgruppen.



Rådslag Uppdrag psykisk hälsa i Västra Götaland



Rådslag Uppdrag psykisk hälsa i Västra Götaland

Vad behöver vi jobba med 
för att förebygga psykisk ohälsa 
och ge bra stöd och behandling?



Vad händer framöver?

• Styrgruppen träffas 28/9 och 17/10 för att fortsätta prioriteringarna
• Processledarna ansvarar för att dokument till SKL tas fram
• V. 42-43 skickas dokument ut till kommunernas kontaktpersoner
• 31/10 ska redovisning ske till SKL
• Styrgruppen ansvarar för fortsatt arbete
• December, ny överenskommelse meddelas? 

… God Jul ; )



STORT TACK FÖR IDAG!



Styrgruppen för uppdraget

• Styrgruppen består av många representanter…
• Delaktighet, legitimitet och det breda perspektivet
• Deltagarna i styrgruppen bärare av handlingsplanen hemåt till vårdsamverkan
• Styrgruppen avgör ambitionsgraden
• Styrgruppen avgör områden för fördjupad analys och uppföljning/jämförelser 

mellan olika delar av länet.
• Vårdsamverkan organiserar och genomför utifrån egna förutsättningar - huret
• Arbetsgrupper kan behöva tillskapas – tidsbegränsade uppdrag.
• Stöd under 2016 – mer oklar för 2017…
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