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28Genomförandeplan Psykisk hälsa 

Årsrapport 2021 

Datum: 2021-12-31 

 

Sammanfattning och analys 

Sammanfattning av arbetet under det gångna året  

Länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2020 - 2022 har fem fokusområden och fler mål. 

Temagrupperna och processledarna i Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet har 

gemensamt tagit fram mål som är viktiga och efterfrågade i vårt område. Dessa mål har varit 

samma under flera år. Alla människors rättigheter till bästa uppnåeliga fysiska och psykiska hälsa 

som att minska psykisk ohälsa och arbeta med tidiga och samordnade insatser som ger bästa 

effekt för invånarna i vårt område.  

 
År 2021 har präglats av pandemi vilket medfört att information och utbildning har genomförts 
digitalt. Några tillfällen har varit i fysiska.  
 

 

Focusområden och mål för vuxna 
 

1. Förebyggande och främjande av arbete  
1.1 Nollvision om suicid.  

Det är cirka 100 personer som avlider genom suicid i Göteborgsområdet varje år, de senaste 

åren. Bakom varje suicid är det tio allvarliga suicidförsök och bakom statistiken döljer sig psykisk 

ohälsa som kan förebyggas genom kunskap och samverkan över verksamhetsgränser. Genom att 

tidigt upptäcka signaler, identifiera, ge stöd och behandling till grupper i särskilt i utsatta 

situationer, kan vi genom att öka kunskap i frågan göra skillnad. 

Under året har ett fåtal utbildningar av MHFA, Första hjälpen till psykisk hälsa genomförts. 

Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet har utbildat personer från 

vårdsamverkansområden, både kommun och region, i Mölndal, Härryda, Öckerö och Göteborg, i 

Första hjälpen till psykisk hälsa.  

Kommun och sjukvård Samverkan Göteborgsområdet har arrangerat uppdragsutbildningen, 

instruktörsutbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa, i alla tre programmen, ungdom, vuxen 

och äldre. Vårdsamverkan i Göteborgsområdet erbjöd SIMBA och SAMLA utbildningsplatser på 

instruktörsutbildningen.  

 

Nätverksmöte för instruktörer i Göteborgsområdet arrangeras tillsammans med Västra 

Götalandsregionen. Nätverksmötet för instruktörer erbjuder erfarenhetsutbyte och 

kompetensutveckling för instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa.  I år var temat var 

återhämtning. 
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2. Tillgängliga tidiga insatser 

2.1 Äldre personer med psykisk ohälsa ska få rätt vård och stöd 

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Depression och 

ångest är vanligt hos äldre personer och cirka en femtedel av den äldre befolkningen lider av 

psykisk ohälsa, vilket gör att vi kan tala om det som ett folkhälsoproblem.  

 

Konferens om äldres psykisk ohälsa hade i år temat: Suicid: Vad är det som händer och vad kan 
du göra? Det är sjunde året i rad som Kommun och sjukvård Samverkan Göteborgsområdet 
tillsammans med Göteborgsregionen, GR arrangerar konferens om psykisk ohälsa. Tidigare år 
har focus varit på åldersgruppen äldre. I år visade vi nyheter som berör olika åldrar. Likheterna 
är större än olikheterna.  
Konferensen genomfördes digitalt. Susanne Rolfner Suvanto var moderator och höll samman 
dagen som innehöll föreläsningar och aktuell forskning inom flera områden: 

 Det är hos de äldre som vi ser de högsta suicidtalen, Suicidforskning, Margda Waern och 

Stefan Wiktorsson 

 Barn och unga med suicidtankar, Lyssna, våga fråga och gör något direkt, Britta Alin 

Åkerman 

 Samtal mellan moderator och tidigare föreläsare om det gemensamma vid suicid. 

 Stort problem har oftast många små lösningar, Handbok för livskämpar, Filippa Gagner 

Jenneteg 

 Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention, Malin Frisk 

 Vi borde vara lyckliga men vi mår ändå inte bra! Ångestpodden, Ida Höckerstrand och 

Sofie Hallberg  

 Att leva med självmordstankar och självskadebeteende! Egen erfarenhet, Cecilia Ingard 

 Att hantera och kunna leva vidare när man förlorat en närstående genom 

självmord. SPES, Margit Ferm 

 Det är inte alltid lösningen som är lösningen. Ungas psykiska hälsa, Niclas Långö 

 Att hantera motgångar i livet?  Filosofiska tankar om livets utmaningar, Bengt Brülde, 

I publikationen som dokumenterar föreläsningarna finns ett avsnitt om problemlösnings-

strategier, hur psykologer möter äldre patienter med suicidalt beteende av Sara Hed och Anne 

Ingeborg Berg. 

 

3. Enskildas delaktighet och rättigheter 
3.1 Personer som har behov av samordnade insatser ska ha en SIP  
SIP är lagstiftat sedan 2021 i både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, att 

kommun och sjukvård ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en person 

har behov av insatser från båda huvudmännen. 2018 kom Lagen om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som också betonar att SIP ska genomföras 

efter sjukhusvistelse om personen ger sitt samtycke.   
Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet har beslutat om en implementeringsplan 

för SIP. Implementeringsplanen är antagen av LGS och samtliga temagrupper. 

Implementeringsplanen stöder den lokala vårdsamverkansstrukturen genom att NOSAM är 

språngbrädan för att implementera SIP-riktlinjen.   
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Implementeringsplanen innebär spridning av information och kunskap med fokus på den 

enskildes rättigheter, samt ökad kunskap och träning i samverkan och delaktighet.  

Samverkanskontoret har under 2021 kraftsamlat för att genomföra implementeringsplanen och 

stötta den lokala samverkan genom dialog och information.  

 

Utvecklingsledare/delregional SIP-koordinator, utvecklingsledare för brukarmedverkan, 

utvecklingsledare för överenskommelsen barns och ungas hälsa och utvecklingsgrupp SAMSA 

och processledare för Temagrupp barn och unga har gemensamt arbetat fram ett gediget 

utbildningsmaterial Lär dig lära ut SIP utifrån intentionerna i SIP-riktlinjen och 

överenskommelsen om samverkan för barns och ugns hälsa. Utbildningsmaterialet i 

Göteborgsområdet har arbetats fram utifrån utgångspunkten på delaktighet. Det innebär att 

den styrande frågan i SIP-processen är: Vad är viktigt för dig?  Överenskommelsen för barn och 

unga förstärker att delaktigheten gäller alla åldrar, genom att utgå från ett rättighetsperspektiv 

och att barnkonventionen är svensk lag. I utbildningsmaterialet utpekas också tydligt att en 

förutsättning för att implementera SIP-riktlinjens fokusförflyttning till relation, delaktighet och 

proaktiva insatser är att tid avsätts till förarbete: förarbetet är 80 % av SIP-processen 

 

Dialog- och informationsmöten har hållits för chefer och ledare för en stödjande ledning och 

effektivt ledarskap. Parallellt har samverkanskontoret bidragit i det länsgemensamma arbetet 

med att samordna och implementera både SIP-riktlinjen och överenskommelsen gemensamt i 

länet.  

 

För att implementera nya arbetssätt krävs vidmakthållande - ett långsiktigt arbete. 

Samverkanskontoret kommer enligt implementeringsplanen initialt tillskapa nätverk dels för SIP-

samordnare, dels för SIP-utbildare. Nätverken träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte, 

metodhandledning och stöd i implementeringsinsatserna. 

 
Utvecklingsledare/delregional SIP-koordinator har medverkat i framtagandet av 
länsgemensamma riktlinjer, implementeringsplan och övrigt material.  
 
Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet erbjuder alla NOSAM-områden, 
stimulansbidrag för implementering på NOSAM-nivå. NOSAM-områden utser SIP-samordnare 

som ansvarar för att kartlägga SIP-implementeringen på NOSAM-nivå. 
Bidraget syftar till att det finns SIP-samordnare på NOSAM som kan vara länken mellan 
delregional SIP-koordinator och NOSAM.  
 
Lär dig lära ut SIP! utbildning för SIP-utbildare på NOSAM. Varje NOSAM-område har 
utsett sina SIP-utbildare som ska implementera och utbilda i verksamheter. På detta sätt 
avser Vårdsamverkan att nyttja kaskadmodellen för SIP-kunskap.  
 
 
3.2 Brukarföreträdare ska vara delaktiga i utvecklingsarbetet 
 
Den enskildes egna upplevelser behöver tas tillvara för att kunna utveckla ett kunskapsbaserat 
arbetssätt. Delaktighet i sin egen hälsa och vård är en mänsklig rättighet och en hälsofrämjande 
faktor.  
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Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet har en utvecklingsledare med focus på 
SIP i praktiken och samarbetar med NSPHiG i brukarperspektivet/brukarmedverkan. 
 
 
 
 

4. Utsatta grupper 

4.1 Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt bemötande i kontakterna med 
kommunerna och regionen 

 
Kunskap om mänskliga rättighet och barnkonventioner som har blivit lag, normativt bemötande 
och hur det påverkar individer i enskilda möten ska också öka. Detta tas upp SIP-utbildningarna 
för SIP-utbildare. Länk till digital utbildning visas och sänd till alla medverkande.  
 
4.2 Personer med missbruk, psykisk ohälsa och /eller komplex problematik ska få integrerade 
insatser.  
Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som upplevs som en väl fungerande helhet. Det är 
viktigt att personer med två eller flera sjukdomar samtidigt får vård och behandling samtidigt, 
samsjuklighet. 
Läs mer om samsjuklighet i teamgrupp psykiatri.  
 
 

5. Ledning, styrning och organisation 
 

5.1 Invånare ska få tillgång till evidensbaserade metoder inom vård, stöd och 
behandling 
Evidens innebär bästa sammantagna vetenskapliga stöd och bevis om insatsers insatser. Det är 
en utmaning för verksamheter att nytta av vetenskap och kunskap som finns och systematiskt 
tillämpa den.  
Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet har på flera sätt visat på ny forskning, 
som i konferens om äldres psykiska hälsa, nätverksträffar för instruktörer i Första hjälpen till 
psykisk hälsa. Se tidigare mål.  
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Mål, aktivitet och utfall - vuxna 

Mål Aktivitet Uppföljning 

1. Nollvision om suicid Utbilda Första hjälpen till psykisk 
hälsa 
 
Utbilda instruktörer i Första hjälpen 
till psykisk hälsa, 
uppdragsutbildning från NASP, KI 
 
Nätverksträff för instruktörer i 
samverkan med VGregionen 
 

 15 st Första hjälpare, två dagars utbildning 
 
 
12 nya instruktörer samt 2 som kompletterade 
från tidigare äldre-programmet 
 
 
 
 
Nätverksträff med 25 deltagare 

2. Äldre personer med psykisk 
ohälsa ska få rätt vård och 
stöd 

Arrangerat konferens tillsamman 
med GR, Psykisk ohälsa suicid – 
Suicid Vad är det som händer och 
vad kan du göra? 
 

82 länkar med en till flera deltagare.  

3. Personer som har behov av 
samordnade insatser ska 
ha en SIP 

SIP som verktyg i samverkan – 
information till chefer och ledare, 
digitalt  
 
Dialogmöten/föreläsning efter 
förfrågan om SIP och barns och 
ungas hälsa 
 
SIP-utbildningar, Lär dig lära ut SIP! 

6 tillfällen, 440 länkar 
 
 
 
20 tillfällen, 320 länkar  
 
 
 
6 tillfällen, 102 deltagare 
 

     3.2  Brukarföreträdare ska        
vara delaktiga i  
utvecklingsarbetet 

Utvecklingsledare säkerställer att 
delaktighet och inflytande är 
centrala begrepp i allt arbete i SIP-
arbetet 

 

4.1  Ingen ska diskrimineras eller 
uppleva negativt bemötande i 
kontakterna med kommunerna 
och regionen 

En del i SIP-utbildningen.  
Länk till digital utbildning visas och 
sänd till alla medverkande 

 

4.2  Personer med missbruk,   
psykisk ohälsa och/eller komplex 
problematik ska få integrerade 
insatser. 

Se temagrupp psykiatri  

5.1 Invånare ska få tillgång till 
evidensbaserade metoder 
inom vård, stöd och 
behandling 

Konferens om äldres psykiska hälsa, 
se punkt 2 
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Focusområden och mål för barn och unga 

 
 

Mål, aktivitet och utfall - barn och unga 

Det mesta av genomförandeplanens aktiviteter för barn och unga finns i temagruppens 

handlingsplan. 

 

Mål Aktivitet Uppföljning 

1.1 Föräldrar ska erbjudas stöd 
under barnets hela uppväxt 

Familjestöd/familjecentrerat 
arbetssätt 
Tidiga insatser 

 

1.2 Alla elever ska lämna grund-
gymnasieskolan med godkända 
betyg 
 

Förebygga psykisk ohälsa 
kopplat till problematisk 
skolgång 
Erbjudit stimulansmedel för 
att utveckla arbetsmetoder 
Se årsrapport temagrupp 
barn och unga 

 

3.1 Barn och unga som har behov 
av samordnade insatser ska ha en 
SIP 

Se ovan för vuxna,  
SIP implementering 
genomförs gemensamt för 
alla åldrar, och ÖK barns och 
ungas hälsa ingår. 
 

 

3.2 Brukarföreträdare ska erbjudas 
delaktighet i utvecklingsarbetet 

Referensgruppen är ett 
forum för brukarföreträdare 
att lyfta frågor till 
temagruppen, ge 
synpunkter på 
temagruppens 
handlingsplan och informera 
om pågående arbete.   
 

Frågor som lyfts fram från referensgruppen är på 
agendan i temagrupp Barn och unga. Se årsrapport 
temagrupp Barn och unga 

4.1 Ingen ska diskrimineras eller 
uppleva negativt bemötande i 
kontakten med kommunerna och 
regionen 

Föreläsningar till stöd för de 

som möter barns med 

erfarenhet av flykt eller 

migration  

 

Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020 , 

webbutbildning nås via vårdsamverkans hemsida  

Barnkonvention från teori till praktik 

 

 

https://www.vgregion.se/ov/vgr-akademin/utbildningskatalogen/medarbetarkunskap-och-offentlig-verksamhet/barnkonventionen---fran-teori-till-praktik/

