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Arbets- och ansvarsfördelning mellan primärvård och psykiatri 
 

Uppdrag: 
 

 Revidera samverkansdokumenten: APP I-III som förbereds för att läggas in i landstingets 
gemensamma ledningssystem.  

 Ange ansvarsfördelning och hur denna ska följas upp 

 Ta fram plan för informationsinsatser (kommunikationsplan) till berörda medarbetare - 
uppdaterade samverkansdokument ska kommuniceras med samtliga berörda i primärvård och 
vuxenpsykiatri. 

 Vid behov, ta fram tydliga uppdragsbeskrivningar för samverkansgrupper mellan 
vuxenpsykiatrin och primärvården 

 Redovisa uppdraget senast 2016-12-01 till hälso- och sjukvårdsdirektör och 
primärvårdsdirektör som återrapporterar i landstingsstyrelse och hälso- och sjukvårdsnämnd. 

 
 

Bakgrund 

 
Vid genomgång av APP I-III konstateras att dokumenten som sådana i stort fortfarande är aktuella. 
Däremot har de inte implementerats i den omfattning som krävs för att de ska vara kända och tas i 
anspråk av berörda medarbetare när verksamheterna behöver samverka i individuella insatser och 
mer generellt.  
 
Dokumenten är fastställda som en ”överenskommelse om samverkan och ansvarsfördelning mellan 
psykiatri och primärvård i insatser till personer med psykiatrisk problematik (APP I, II och III)”. Den 
innehåller tre delar som beskriver arbetsfördelning mellan primärvård och psykiatri i insatser till 
personer med psykisk ohälsa, komplicerad psykiatrisk problematik eller psykisk funktionsnedsättning 
och till personer med riskbruk, missbruk eller beroende. Syftet med gällande överenskommelse är att 
förtydliga ansvarsfördelningen av insatser till målgruppen samt precisera de insatser som kräver 
samordning mellan primärvård och psykiatri.  
 
Det är landstingsdirektören som fastställer förslag om tillägg eller ändring av dokumentet och vid 
tvister avgör berörda verksamhetschefer, alternativt primärvårdschef och hälso- och sjukvårdsdirektör 
efter samråd med landstingsdirektör. Överenskommelsen har utarbetats och reviderats i samråd 
mellan företrädare för primärvården och psykiatriska klinikerna i Västerbottens läns landsting 2007, 
2008, 2009, 2012, 2013 och ett arbete med att ta fram vårdprogram för de tre målgrupperna startade 
2014 men fullföljdes inte.   
 
 

Förslag 
 
Gällande överenskommelse uppdateras och läggs in landstingets ledningssystem att gälla fram till 
2017-08-31. Det innebär att texter av rapportkaraktär har tagits bort. Riktlinjer för arbets- och 
ansvarsfördelning mellan psykiatri och primärvård för de tre målgrupperna kvarstår såsom de 
fastställts tidigare. Det reviderade dokumentet föreslår vi att det läggs in som riktlinje i landstingets 
ledningssystem att gälla fram till 31 augusti 2017: Arbets- och ansvarsfördelning mellan primärvård 
och psykiatri, Styrande dokument, Riktlinjer, Dokumentnummer: 237384 (se bilaga 1)   
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För att säkerställa implementering bör uppföljning och revidering av gällande riktlinjer genomföras av 
de medarbetare som i sitt dagliga arbete är beroende av den lots som ett fungerande styrdokument 
kan utgöra. De har också den sakkunskap som krävs för att hålla riktlinjerna aktuella och levande. 
Sannolikheten att styrdokumentet nyttjas blir därmed också mycket större.  
 
Revisionen bör därför ske i dialog mellan representanter från primärvård och psykiatri. I uppdraget ska 
nya nationella riktlinjer, analys och handlingsplan i PRIO 2017 samt övriga utbildningsinsatser och 
aktiviteter som planeras för 2017 inkluderas.  
 

 

Arbets- och ansvarsfördelning mellan primärvård och psykiatri  
 
Arbetsgrupp: 6 representanter (3 från vardera psyk och PV) varav 2 med ledningsfunktion inom 
psykiatri och primärvård 
 
Uppdrag: Revidera landstingets riktlinjer för Arbets- och ansvarsfördelning mellan primärvården och 
psykiatrin (dok nr: 237384) enligt nedan: 
 

Riskbruk, missbruk och beroendevård 
Revidera och uppdatera avsnittet i riktlinjen gällande riskbruk, missbruk och beroendevård. I arbetet 
beakta NR Missbruk (slutversion 2015) och pågående och planerade aktiviteter enligt PRIO inom 
riskbruk, missbruk och beroendevården.  
 
Tid: Påbörjas 2016-12-01 avslutas 2017-01-31 
 

Psykisk ohälsa, depression, ångest 
Revidera och uppdatera avsnittet i riktlinjen gällande psykisk ohälsa, ångest och depression. I arbetet 
beakta NR Depression/ångest (presenteras 27 oktober 2016) och pågående och planerade aktiviteter 
enligt PRIO som rör vuxna personers psykiska ohälsa. 
 
Tid: Påbörjas 2017-02-01 avslutas 2017-05-31 
 

Omfattande psykiatrisk problematik, psykisk funktionsnedsättning 
Revidera och uppdatera avsnittet i riktlinjen gällande omfattande psykiatrisk problematik, psykisk 
funktionsnedsättning. I arbetet beakta kommande NR Schizofreni (eventuellt klar hösten 2017) och 
pågående och planerade aktiviteter enligt PRIO som rör målgruppen psykisk funktionsnedsättning. I 
arbetet engagera representant/er från habiliteringscentrum för målgruppen personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
 
Tid: Påbörjas 2017-03-01 avslutas 2017-05-31 
 
Den reviderade riktlinjen i ledningssystemet ska förankras och implementeras i berörda verksamheter 
genom att: 

 Ta fram en kommunikationsplan för implementering  

 Presentera riktlinjen i primärvårdsrådet, allmänläkarkonsultgruppen och länsgrupp psykiatri 

 Genomföra informationsinsatser och utbildning i samverkan mellan primärvård och psykiatri 

 Riktlinjerna följs upp och revideras årligen. Förslagsvis att primärvården och psykiatrin kallar 
till samverkansmöte i juni varje år för uppföljning och revision av riktlinjen.   

 
Uppföljning: 
Ledningsfunktionen inom psykiatri och primärvård ansvarar för implementering, uppföljning och 
utbildningsinsatser i samverkan.   
 

 
 
Bilaga: 

1  Arbets- och ansvarsfördelning mellan primärvården och psykiatri. Styrande 
dokument. Riktlinje (Dok nr 237384) 


