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Medel för samverkan inom Överenskommelse psykisk hälsa 2020 
 

 

Rekvireringsunderlag och beskrivning av förutsättningar för 
utvecklingsarbete gällande samsjuklighet 
 

I överenskommelse (ök) psykisk hälsa mellan regeringen och SKR 2020 riktas medel för samverkan 

kring personer med samsjuklighet. Medlen har, efter överenskommelse emellan parterna 

rekvirerats av VästKom. Nyttjande av medlen har beretts av styrgrupp 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 styrgrupp för handlingsplan psykisk hälsa 2019-11-28. 

 
Personer med samsjuklighet får inte alltid den sammanhållna och väl fungerande vård och omsorg 

som hen behöver. Hur kan vi kraftsamla i Västra Götaland för att säkerställa att våra gemensamma 

resurser används så att de ger effekter för den enskilde? Våra insatser måste syfta till att förhindra 

utveckling av allvarliga tillstånd, minska lidande, öka förutsättningar för vård i individens sociala 

sammanhang och förebygga behov av heldygnsvård/institutionsvård. 

 
Under 2020 har ett inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk 

ohälsa, missbruk och beroende antagits av huvudmännen. Med detta som grund kan integrerat 

arbete utvecklas. Exempel på aktiviteter är uppstart av MiniMaria, socialpsykiatrisk mottagning, 

huvudmannagemensamma team eller utredningsarbete för att identifiera behov och föreslå 

framtida arbetssätt. 

 
Respektive vårdsamverkan får rekvirera medel för att stödja målen i handlingsplan psykisk 

hälsa enligt ovanstående beskrivning. 

För uppdraget avsetts medel utifrån 2019 års planering om en koordinator för Västra 

Götalandsregionen. Denna koordinator har i uppdrag att arbeta med implementering av Mini 

Maria-mottagningar i Västra Götaland. Detta i samverkan och samarbete med berörda 

vårdsamverkansarenor och kommuner i länet.  

 

Resultatet följs upp inom handlingsplan psykisk hälsa: vuxna mål 4:2 samt barn och unga mål 2:2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Vårdsamverkan   

Skaraborg 

Vårdsamverkan 

Södra Älvsborg 

Vårdsamverkan i 

Göteborgsområdet 

SIMBA Vårdsamverkan 

Fyrbodal 

SAMLA VGR 

626 445 kr 525 618 kr 1 704 281 kr 276 897 kr 672 322 kr 194 436 kr 1000 000 kr  

 
Rekvirering av medel: Länk till formulär för avrop av medel 
 

Redovisning: Frågor kopplade till SKRs uppföljning av medlen inom ök 2020 samt årlig uppföljning 

till styrgrupp psykisk hälsa. 

 
 
 
 
 
 
 

Göteborg 2020-12-16 

Charlotta Wilhelmsson  Lise-Lotte Risö Bergerlind 

VästKom Västra Götalandsregionen 

https://www.vastkom.se/samverkansomraden/valfardsutveckling/psykiskhalsa/uppdragpsykiskhalsaivastragotaland/rekvireringavmedelsamsjuklighet2020.4.5b59cc58174e6fbba09a00b8.html

