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Handlingsplan 2022 Temagrupp Psykiatri 

 

Med det övergripande syftet att Utjämna skillnader i hälsa ska Temagrupp Psykiatri utveckla 

samordnad vård, tandvård, stöd och omsorg för individen med hjälp av de tre fokusområdena:  

- In- och utskrivningsprocessen   

- Tidiga samordnade insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa 

- Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa/sjukdom 

 

MÅLGRUPP: Vuxna personer med psykisk ohälsa eller sjukdom, som har behov av insatser 

från två eller flera huvudmän. Inkluderar även personer med substansbruk med eller utan 

psykisk samsjuklighet.  

 

MÅL: God kännedom om och följsamhet till ÖK, avtal, riktlinjer framtagna för samverkan i 

Göteborgsområdet.  

 

Grund för arbetet: 

I Göteborgsområdet finns en överenskommen Basnivå i samverkan. Genom arbete enligt 

modellen fullgör verksamheterna i Göteborgsområdet de skyldigheter som finns i lagstiftning 

och avtal för att samordna vård- och stödinsatser. 

 

FOKUSOMRÅDE 1: In- och utskrivningsprocessen   

Delmål Aktivitet/Ansvar Uppföljning Kommunikationsplan 

Alla patienter som 
skrivs ut från 
slutenvården har en 
planering.  
 
Ökad kännedom om och 
följsamhet till 
överenskommelser och 
riktlinjer relaterade till 
in- och 
utskrivningsprocessen. 
 

Temagruppsspecifika 
förbättringsområden 
identifieras bla genom 
rapporterade avvikelser i 
samverkan.  
Ansvar: Temagruppens 
undergrupp PSYKSAM tar fram 
förslag och arbetar med 
förbättringsområden efter 
beslut i temagruppen.  
 
Basnivå i samverkan ska fortsatt 
implementeras i 
Göteborgsområdet. Ansvar: 
Processledare och 
utvecklingsledare driver 
tvådagarsutbildning för 
medarbetare. 4 grupper under 
vårterminen och 3-4 grupper 
under höstterminen. Antalet 
deltagare max 18 st/grupp. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antal deltagare, fördelning 
mellan huvudmän, antal 
kursbevis. 

Information, utbildning på lokal 
nivå om MedControl så att 
avvikelser rapporteras in i 
systemet. Via NOSAM och 
PSYKSAM? 
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FOKUSOMRÅDE 1: In- och utskrivningsprocessen   

Delmål Aktivitet/Ansvar Uppföljning Kommunikationsplan 

Relaterat till specifik målgrupp 
”PSL” där in- och utskrivning 
även inkluderar Kriminalvård är 
aktiviteten fortsatt 
implementering av riktlinje. 
Ansvar: PSYKSAM 

 Processtatistik (från SAMSA) in- 
och utskrivningsprocessen följs i 
temagruppen.  
Ansvar: Temagruppens 
representanter följer själva 
statistiken löpande, 
processledare ansvarar för 
utdrag och förtydliganden de 
gånger statistiken är på 
agendan. Specifikt ansvar att 
identifiera och föreslå 
förbättringar relaterat till 
statistiken kan ligga på ex 
Samsynsgruppen, PSYKSAM, 
NOSAM. 

En-två gånger per år som punkt 
på agendan för fördjupad 
diskussion. 

 

 

 

Fokusområde 2: Tidiga samordnade insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa  

Delmål Aktivitet/Ansvar Uppföljning Kommunikationsplan 

Öka medarbetarnas kunskap 
om samverkan för att skapa 
bättre förutsättningar för att 
samordna insatser.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tvådagarsutbildningen Basnivå i 
samverkan är en aktivitet som 
även täcker in detta 
fokusområde. För detaljer se 
under föregående fokusområde.  
 
Relaterat till målgrupp 
samsjuklighet har temagruppen 
Uppdragshandling 
Samsjuklighet där aktiviteter för 
2022 inleds med en särskilt 
tillsatt grupp med 
representanter från de 
kranskommuner som visat 
intresse. Målet är att arbeta fram 
HUR man kan gå vidare rent 

Följa antalet SIP i 
Göteborgsområdet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

  

 

   

www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet 

 Sida 3 av 3 

Fokusområde 2: Tidiga samordnade insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa  

Delmål Aktivitet/Ansvar Uppföljning Kommunikationsplan 

 
 
 
Integrera den enskildes 
perspektiv i utformningen av 
samverkan mellan 
huvudmän.  
 

konkret praktiskt efter den 
kartläggning som gjordes 2021.  
 
Ta del av statistik, rapporter och 

analyser kopplat till 

brukarmedverkan. Två gånger 

per år på temagruppens agenda.  

 
 
 
Utifrån analysen, behöver vi 
göra någon förändring? 
Eventuell 
förändring/justering av 
styrande dokument.  

 

 

 

Fokusområde 3: Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa/sjukdom 

Delmål Aktivitet/Ansvar Uppföljning Kommunikationsplan 

Medarbetare ska få ökad 
kunskap om fysisk hälsa vid 
psykisk ohälsa/sjukdom. Ökad 
kännedom om/kontaktvägar 
till andras verksamheter 
relaterat till insatser fysisk 
hälsa. 
 
 
 
 
God tandhälsa trots psykisk 
funktionsnedsättning/sjukdom 
 

Nätverket inkluderar 
deltagande från alla parter. 
Ansvar: Två utsedda från 
kommun och sjukvård leder 
nätverket tillsammans med 
en brukarrepresentant. 
Ansvar för representation 
ligger på respektive 
organisation.  
 

 

Webbutbildning tandhälsa 

 

Enkät till deltagare Nätverk 
(Har mitt arbetssätt 
förändrats utifrån den 
kunskap jag fått?) 
Vad vill 
patienterna/brukarna själva 
ha för stöd?  
Nätverket återrapporterar 
till temagruppen två gånger 
per år. 
 
Antal medarbetare som 
genomgått 
webbutbildningen, antal 
utfärdade intyg.  

 

 


