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Deltagande i kartläggning och analys av integrerade verksamheter/arbetssätt riktade till
personer med samsjuklighet i Västra Götaland
Forskning. Tillsammans med Högskolan i Skövde har en studie planerats med syfte att ur två
perspektiv, brukar- och personal, beskriva hur samverkan i Skaraborg fungerar för
målgruppen vuxna med samsjuklighet. Studien ska genomföras genom intervjuer med
enskilda och partsgemensamma kartläggningar. Godkännande för studien söks från
Etikprövningsnämnden. Verksamhetschefer förväntas godkänt deltagande. Medgivande till
undantag från sekretess kommer att inhämtas av de personer som ingår i studien.
En förstudie planeras med start 2021 för att se om parterna gemensamt bör utveckla någon
form av integrerade verksamheter/arbetssätt riktade till personer med samsjuklighet i
Skaraborg.

Suicidprevention (Handlingsplan Psykisk Hälsa)
I september anställdes Annette Holmberg av vårdsamverkan för att arbeta med suicidprevention.
Planen var att kartlägga hur arbete sker idag och att föreslå en systematik för samarbete runt
personer med risk för suicid samt gemensamma händelseanalyser efter suicid. En regional
handlingsplan beslutas under året.
Trepartskonferens 2020
Planering gjordes, men konferensen ställdes in på grund av pandemin som gjorde att resurserna
behövdes i verksamheterna.
Översyn av Vägledningen
Vägledningen är ett stöddokument med syfte att öka kunskapen om de olika huvudmännens uppdrag
och möjligheter. Samtliga parter har beretts möjlighet att inkomma med justeringar i texterna.
Översyn av Inriktningsdokument LVM
Inriktningsdokument för LVM (polis, kriminalvård, SkaS, SIS, kommunerna) revideras. Frågor som
uppkom i samband med arbetet besvarats (se hemsida).
Revidering av Rutin för kostnadsfördelning vid placering utanför hemmet
Den tidigare rutinen bedömdes inte vara tillräckligt tydlig varför en ny skrivning och struktur togs
fram. Styrgrupp är verksamhetschefer vuxen- och barnpsykiatri och representanter för
socialchefsgruppen. En arbetsgrupp tar fram förslag.
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Dialogmöten kommun/psykiatri
Under året har flera dialogmöten genomförts mellan kommunrepresentanter och psykiatri för att
komma åt de “skav” som uppmärksammats i samverkan. Socialchefer och verksamhetschef för
vuxenpsykiatri gav sedan medarbetare inom psykiatrin och det kommunala Nätverk Psykisk hälsa,
missbruk/beroende i uppdrag att fortsätta med dialoger. Representanter för socialcheferna och
verksamhetschef vuxenpsykiatri utgör styrgrupp. Återrapportering i slutet av 2021.
Avvikelser via Personliga Ombud Skaraborg
Efter att ha inhämtat kunskap om att de personliga ombuden i Skaraborg årligen sammanställer
systemfel till Länsstyrelsen, beslutas att årsrapporten ska lyftas till VPMB.
Oro för väntat barn
En gemensam modell för Skaraborgs arbete vid oro för väntat barn (regional riktlinje finns)
påbörjades.

Framgångar
Samverkansgrupp Vuxna Psykisk hälsa, missbruk/beroende (VPMB) har haft ett gott deltagande vid
sina sex möten. Processtöd har gett gott stöd åt arbetet genom deltagande i beredning,
administration och genom att driva de utvecklingsarbeten som gjorts under året.
Trots pandemin har utvecklingsarbete bedrivits. Bland annat har processer med samsjuklighet och
suicidprevention påbörjats och förväntas bidra till samverkan som gynnar den enskilda.

Utmaningar
Ordförandeposten har varit föränderlig då ny ordförande 2020 från kommunsidan hastigt slutade.
Ordförandeskapet övertogs tillfälligt av en annan socialchef och när denne gick i pension av två helt
nya socialchefer som då valde att dela på ordförandeskapet.
Andra byten bland representanterna har också skett liksom bland processtöden.
Pandemin har medfört påfrestningar för samtliga huvudmän. Trepartsgrupper har meddelat
svårigheter att prioritera tid för möten. Trots det har utvecklingsarbete bedrivits.
Trepartskonferensen 2020 ställdes dock in.

Genomförda förändringar/aktiviteter
Reviderade dokument som ska underlätta samverkan mellan parterna; Rutin för bedömning av
kostnadsfördelning, Inriktningsdokument LVM och Vägledningen.
Dialoger mellan parterna för att öka kunskap, kalibrera förväntningar och hitta utvecklingsområden.

Planerade aktiviteter 2021
Prioriterade aktiviteter är





Fortsatt arbete med samsjuklighet: Forskning och Förstudie om integrerade
arbetssätt/verksamheter i Skaraborg.
Fortsatt arbete med Suicidprevention.
Fortsatt arbete med att genom samtal och information skapa ökad kännedom om varandra
och ständigt utveckla sådan samverkan som skapar nytta.
Fortsatt arbete med att utifrån dialoger och avvikelser identifiera svårigheter i samverkan
och avgöra vad Vårdsamverkan Skaraborg kan och bör göra.
www.vardsamverkan.se/skaraborg
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