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Tjänsteskrivelse - Strukturerat vårdflöde med ökad tillgänglighet till
utredning och behandling
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att:


ge Regionkontoret i uppdrag att tillsammans med Vuxenpsykiatrin i Region
Halland under 2019- 2020 utveckla Strukturerat vårdflöde med ökad
tillgänglighet till utredning och behandling.



Regionkontoret avd Hälso- och sjukvård har samordningsansvaret för
överenskommelsen Psykisk hälsa.



finansiering 3 Mkr sker med för ändamålet destinerade statsbidrag
överenskommelse psykisk hälsa.



förslaget till beslut ligger i enlighet med Hälso- och sjukvårdsstrategins
strategiska val och prioriteringar.

Sammanfattning
Vuxenpsykiatrin i Region Halland har utarbetade riktlinjer för utredning, diagnostik
och behandling men patientgrupperna har ökat vilket fört med sig långa väntetider till
utredning och behandling, processen har därmed blivit bristfällig och ineffektiv med
mycket omstarter. Ett strukturerat vårdflöde, med nya arbetssätt och ökad
digitaliseringstakt, som följer patientens väg genom vårdkedjan ger bättre
tillgänglighet och ökad kvalitet för patientgruppen.
Bakgrund
Den psykiska ohälsan i samhället uppmärksammats allt mer och fler önskar
utredning för neuropsykiatriska diagnoser. Väntetiderna till utredningar inom
psykiatrin i Halland har därmed ökat under senare år. Riskerna med uteblivna och
fördröjda insatser för psykiatriska tillstånd kan leda till förlängt lidande,
funktionsförluster, nedsatt arbetsförmåga och som yttersta konsekvens självmord.
Väntetider för utredning och behandlingar behöver kortas och köer minskas. Ett
strukturerat omhändertagande vad gäller psykiatrisk vård ska prioriteras för att skapa
bättre tillgänglighet, jämlik och effektiv vård gällande både utredning och behandling.
Förändrade arbetssätt samt nyttjande av fler digitala lösningar, ska effektivisera
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processerna för både patienter och personal. Samverkan mellan psykiatrin,
närsjukvård, habilitering, socialtjänst och andra relevanta aktörer måste förbättras för
att de med samsjuklighet i beroendesjukdomar och annan psykisk ohälsa inte ska
hamna mellan stolarna, utan vårdkedjan kan fortsätta även efter färdigbehandling.
Planering 2019-2020
Utvecklingsarbete med fokus på ökad tillgänglighet









Processorienterat arbete enligt regional processmodell för vård och
behandlingsprocesser.
Strukturera vårdflöde för utredning och behandling
Införa nya arbetssätt, t ex minska administration genom standardisering av
journalskrivning samt användning av fler digitala lösningar
Förkorta ledtider för ökad kvalitet och patientnöjdhet
Fortsatt utveckling av standardiserat vårdförlopp för de största
diagnosgrupperna depression/ångest samt adhd,
Implementering nationella SVF Schizofreni, demens
Kompetenshöjande insatser
Utveckla samverkan och processer med vårdgrannar samt länets kommuner

Uppföljning
 Nationella riktlinjernas målvärden och indikatorer ska följas
 Uppföljning av väntetid, tid till återbesök och genomförandetid för
vårdprocesser (ledtider)

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Kostnaden för insatsen uppskattas till 3 MKr och omfattar kvalitet/utvecklingsarbete.
Finansiering sker med för ändamålet destinerade statsbidrag inom ramen för den
nationella överenskommelsen Psykisk hälsa. Medel fördelas till ansvariga och
delaktiga förvaltningar via avrop, och redovisas och följs upp enligt gällande
projektplan. Om insatsen ej uppfylls enligt projektplan ska medlen återbetalas.
Tillgänglighetssatsningen ska vara klar senast Q1 2020. Finansieringen är
tidsbegränsad och avslutas 2020-12-31 start Q 4 2019- Q1-2020.
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