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1 Inledning 

Psykiatrin Hallands verksamhetsplan för 2021 utgår främst från den 

styrning som regionfullmäktige, genom Mål och budget 2021, har 

beslutat om. För att uppnå regionfullmäktiges mål behöver Psykiatrin 

Halland bland annat fokusera på att införa ”En väg in” för barn och 

unga, ökad tillgänglighet samt fortsatt utvecklad digital förmåga.  

I sammanhanget är god ekonomisk hushållning, god arbetsmiljö och 

hög patientsäkerhet avgörande för ett bra resultat. 

Psykiatrin Halland ska även fortsätta att utveckla sin roll som 

kunskapsbärare i samhällsarbetet för att minska den psykiska 

ohälsan i Halland.  

Anhöriga och närstående är en viktig del i omhändertagandet av 

patienten och ska beaktas. Samverkan med vårdgrannar ska 

kännetecknas av tillit och en kontinuerlig dialog utifrån patientens 

behov. 

Prioriteringar som behöver göras under året ska baseras på hälso- 

och sjukvårdslagens tre etiska principer: 

 Människovärde 

 Behov och solidaritet 

 Kostnadseffektivitet 

Den 1 januari 2020 blev FN:s barnkonvention svensk lag. För 

Psykiatrin Halland ska det vara självklart att följa barnkonventionen 

och beakta barnens bästa i samtliga situationer där barn kommer  

i kontakt med oss eller i situationer där barn är anhöriga.  

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson            Goran Delic´ 

Ordförande              Förvaltningschef 

Driftnämnden Psykiatri          Psykiatrin Halland 
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2 Verksamhetens uppdrag 

Psykiatrin Hallands uppdrag är att bedriva specialistpsykiatrisk 

öppen- och slutenvård. Konkret innebär detta att erbjuda utredning, 

diagnostik, behandling, omvårdnad och rehabilitering för patienter 

med svår psykisk ohälsa, i samverkan och samarbete med övriga 

vårdaktörer. I uppdraget ingår akut och planerad verksamhet samt 

rättspsykiatrisk vård. 

 

Avgränsning 

Lindrig och måttlig psykisk ohälsa omhändertas i första hand  

i primärvården och svår psykisk ohälsa inom specialistpsykiatrin. En 

helt strikt uppdelning är svår att göra vilket innebär att Psykiatrin 

Halland ska samarbeta och samordna sina insatser till en fungerande 

helhet för patienten. Psykiatrin Halland ska bistå med kunskaper och 

konsultation till andra verksamheter där det är motiverat. 

Gränsdragning kring vad som är specialistpsykiatri framgår av 

dokumenten nedan. 

 

 Gränsdragning för specialistpsykiatrisk vård av barn och 

ungdomar ”Handläggningsöverenskommelse barn och 

unga”  

 Gränsdragning för specialistpsykiatrisk vård för vuxna 

Handläggningsöverenskommelse vuxna  

 Heldygnsvårdens gränsdragning och arbetssätt beskrivs  

i rutinen Heldygnsvårdens avdelningar – uppdrag 

 

Verksamhetens skyldigheter finns beskrivna primärt i hälso- och 

sjukvårdslag (2017:30), patientlag (2014:821), lag (1991:1128) om 

psykiatrisk tvångsvård, lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård samt  

i Region Hallands beslutade policyer och riktlinjer. 

 

 

 

 

 

https://vardgivare.regionhalland.se/app/uploads/2018/12/Handl%C3%A4ggnings%C3%B6verenskommelse-mellan-n%C3%A4rsjukv%C3%A5rden-och-barn-och-ungdomspsykiatrisk-specialistv%C3%A5rd.pdf
https://vardgivare.regionhalland.se/app/uploads/2018/12/Handl%C3%A4ggnings%C3%B6verenskommelse-mellan-n%C3%A4rsjukv%C3%A5rden-och-barn-och-ungdomspsykiatrisk-specialistv%C3%A5rd.pdf
https://vardgivare.regionhalland.se/app/uploads/2018/12/H%C3%96K_uppdaterad_170504.pdf
https://intra.regionhalland.se/styrda-dokument/_layouts/RHI_CDViewer.aspx?id=/styrda-dokument/PublishingRepository/f023a271-a71a-492b-ab8a-605c67a6d6b1/Uppdrag%5FHeldygnsv%C3%A5rdens%20avdelningarPSH%2Edocx&Source=https%3A%2F%2Fintra%2Eregionhalland%2Ese&DefaultItemOpen=1
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Styrelse 

Den politiska nämnden för Psykiatrin Halland är Driftnämnd psykiatri. 

Driftnämnd psykiatris uppdrag och arbetsordning regleras i region-

fullmäktiges fastställda reglemente.  

Verksamhetsplanen följer Region Hallands beslutade mall och 

innehåller tre delar: målstyrning, kvalitetsstyrning och 

ekonomistyrning.  

 

Målstyrning 

Målstyrningen redovisar de uppdrag förvaltningen valt att arbeta med 

under året för att möta Regionfullmäktiges fokusområden. Uppdraget 

utgår från de regiongemensamma uppdrag som har tilldelats 

förvaltningen. I verksamhetsplanen redovisas endast prioriterade 

uppdrag, vilket innebär att fler finns i den löpande verksamheten. 

 

Kvalitetsstyrning 

De indikatorer som följs upp regelbundet för att säkerställa att 

grunduppdraget genomförs korrekt. I verksamhetsplanen redovisas 

endast övergripande indikatorer, vilket innebär att fler återfinns i den 

löpande verksamheten. 

 

Ekonomistyrning 

Drift- och investeringsbudgeten för verksamhetsåret, det vill säga de 

ekonomiska resurser som ska möjliggöra verksamhetens uppdrag. 

 

Uppföljning och återrapportering 

Verksamhetsplanen följs upp tre gånger per år, vid Uppföljnings- 

rapport 1, 2 samt Årsredovisning. 

Målstyrningen följs upp genom en beskrivning av genomförda 

aktiviteter samt en prognos kring huruvida uppdraget kan slutföras 

under året. Vid årsredovisning sker en samlad bedömning om 

förvaltningens uppdrag har uppnåtts.  

Kvalitetsstyrning och ekonomistyrning följs upp genom en 

redovisning av de beslutade indikatorernas utfall i förhållande till 

förväntade och historiska nivåer, samt en beskrivning av 

underliggande orsaker. 
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3 Målstyrning 

3.1 Ökad konkurrenskraft 

■■■ Regiongemensamt uppdrag  

Utveckla och strukturera formerna för samverkan mellan regionen, 

Högskolan i Halmstad och näringslivet inom styrkeområdet 

hälsoinnovation. 

 

Förvaltningens uppdrag 

Psykiatrin Halland ska utveckla samverkan med Högskolan  

i Halmstad, idéburna organisationer* och Regionkontoret för  

att möta ett ökande vårdbehov i samhället. 

 

► Beskrivning av förvaltningens uppdrag  

Den demografiska utvecklingen innebär att vårdbehovet i samhället 

sannolikt kommer att öka, vilket även kan påverka specialist-

psykiatrin. För att kunna möta detta behöver vi utveckla samverkan 

med högskolan, idéburna organisationer och Regionkontoret. 

Samverkan med högskolan kan exempelvis ske inom digitalisering, 

kommunikation och hälsoinnovation, där nya innovativa arbetssätt 

kan underlätta både för patienten och för personalen. 

Samverkan med idéburen sektor kan till exempel utgå från att fånga 

upp och skapa ett bättre sammanhang för människor i utsatta 

grupper. 

* Idéburna organisationer beskriver den tredje sektor som befinner 

sig mellan offentlig och privat sektor. Det kan vara ideella föreningar, 

ekonomiska föreningar, sociala företag, kooperativ, stiftelser och 

trossamfund.  
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3.2 Stärkt delaktighet 

■■■ Regiongemensamt uppdrag  

Arbeta för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga främjande 

insatser och satsningar på barn och unga. 

 

Förvaltningens uppdrag 

Psykiatrin Halland ska förbättra tillgängligheten till BUP samt 

implementera ”En väg in för barn och ungas psykiska ohälsa”. 

 

► Beskrivning av förvaltningens uppdrag 

Hälso- och sjukvårdsutskottet har beslutat att ge psykiatrin i uppdrag 

att utveckla verksamheten ”En väg in för barn och ungas psykiska 

ohälsa”. Arbetet ska samordnas med berörda förvaltningar och 

vårdgivare i privat regi. 

”En väg in” ska säkerställa tillgänglig, säker, effektiv och jämlikt 

omhändertagande på rätt vårdnivå. Den nya modellen innebär att 

barn och ungdomar och deras föräldrar kan ringa telefonlinjen ”En 

väg in” för en första bedömning vid psykisk ohälsa. Därefter ges tid 

till rätt vårdnivå för omhändertagande. En ny förstalinjeverksamhet 

vid ett antal mottagningar (noder) i Halland erbjuder samtal, 

gruppbehandling/-aktiviteter eller annan behandling. 

Utöver detta ska tillgängligheten till första besök och fördjupad 

utredning/behandling inom BUP förbättras i enlighet med den 

regionala vårdgarantin. 
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■■■ Regiongemensamt uppdrag  

Arbeta för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga främjande 

insatser och satsningar på barn och unga. 

 

Förvaltningens uppdrag 

Psykiatrin Halland ska säkerställa efterlevnad av FNs 

barnkonvention, genom följsamhet till Region Hallands 

framtagna rutiner. 

 

► Beskrivning av förvaltningens uppdrag 

Barnkonventionen som svensk lag trädde i kraft den 1 januari 2020. 

Detta innebär en stärkt ställning och ett skarpare juridiskt verktyg för 

barnets rättigheter. Som barn räknas varje människa under 18 år. 

Att känna till barnkonventionens innehåll och att förstå hur den ska 

tolkas för att tillgodose barns rättigheter är nödvändigt för alla som  

i Region Hallands verksamheter direkt eller indirekt arbetar med 

frågor som rör barn. 

Region Halland har arbetat fram nya rutiner gällande Barn-

konventionen. För Psykiatrin Halland är det av stor vikt att dessa 

implementeras och följs. 
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3.3 Nära och sammanhållen vård 

■■■ Regiongemensamt uppdrag  

Vidareutveckla den nära vården. 

 

Förvaltningens uppdrag 

Psykiatrin Halland ska utveckla organisationen av 

beroendeteamen inom den vuxenpsykiatriska öppenvården. 

 

► Beskrivning av förvaltningens uppdrag 

På grund av problem att rekrytera personal och hitta lämpliga lokaler 

har det planerade beroendeteamet för Varberg och Falkenberg inte 

kunnat startas som planerat. Patienterna i Varberg har behandlats av 

den vuxenpsykiatriska mottagningen i Varberg och svårare fall har 

fått vända sig till beroendeteamet i Kungsbacka. I Falkenberg har ett 

”miniteam” bestående av läkare på deltid och sjuksköterska skapats.  

Denna struktur är inte optimal och därför behöver vi ta ställning till 

om teamen i Kungsbacka och Halmstad ska förstärkas och 

patienterna från Falkenberg och Varberg fördelas till dessa 

mottagningar eller om vi ska skapa ett eget team för Varberg och 

Falkenberg. 

 

■■■ Regiongemensamt uppdrag  

Vidareutveckla den nära vården. 

 

Förvaltningens uppdrag 

Psykiatrin Halland ska fortsätta omstrukturera den 

rättspsykiatriska vården utifrån förvaltningens framtagna 

inriktning. 

 

► Beskrivning av förvaltningens uppdrag 

Psykiatrin Halland har ansvar för den rättspsykiatriska vården för alla 

hallänningar som döms till vård. Detta sker i första hand på avdelning 

21, men bland annat på grund av hög beläggning har behöver 
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förvaltningen köpa vårdplatser i andra regioner, exempelvis 

Kronoberg. Den höga beläggningen innebär även att patienter 

stundtals har behövt vårdas på andra avdelningar än avdelning 21, 

vilket innebär en viss försämrad vårdkvalitet. 

Förvaltningen har gjort ett förslag på hur den rättspsykiatriska vården 

i Halland kan förbättras genom en ny utslussningsavdelning i närhet 

till avdelning 21. Detta kommer att innebära ett bättre flöde i vård-

processen, förbättrad vårdkvalitet och en nära och mer jämlik vård. 

 

■■■ Regiongemensamt uppdrag  

Optimera förutsättningarna för morgondagens hälso- och sjukvård. 

 

Förvaltningens uppdrag 

Psykiatrin Halland ska delta i utredningen om morgondagens 

hälso- och sjukvård utifrån behov. 

 

► Beskrivning av förvaltningens uppdrag 

Regionstyrelsen beslutade i september 2019 att Regionkontoret 

förutsättningslöst ska utreda den långsiktiga utvecklingen av Region 

Hallands hälso- och sjukvårdsuppdrag och ge förslag på en struktur 

för hälso- och sjukvårdsutbudet i Halland som möter framtidens 

efterfrågan på vård. Övriga förvaltningar ska delta i arbetet utifrån 

behov. 
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3.4 Digitalisering i vården 

■■■ Regiongemensamt uppdrag  

Förbättra regionens digitala tillgänglighet och förbättra kvalitet och 

resursanvändning med arbetssätt som drar nytta av digitala verktyg. 

 

Förvaltningens uppdrag 

Psykiatrin Halland ska arbeta med prioriterade aktiviteter  

i förvaltningens digitaliseringsplan. 

 

► Beskrivning av förvaltningens uppdrag 

Psykiatrin har en digitaliseringsplan som fångar upp behov på kort 

och lång sikt. Planen gör det möjligt att arbeta systematiskt och 

strukturerat kring pågående och framtida digitaliseringsbehov. 

Aktiviteterna ska bidra till både förbättrad digital tillgänglighet samt 

effektivare kvalitet och resursanvändning.  

Planen uppdateras löpande utifrån hur status på aktiviteterna 

förändras samt utifrån förutsättningar och prioriteringar. 

 

■■■ Regiongemensamt uppdrag  

Säkerställa att regionens behov av vårdinformationsstöd tillgodoses. 

 

Förvaltningens uppdrag 

Psykiatrin Halland ska delta i arbetet med Framtidens 

vårdinformationsstöd (FVIS). 

 

► Beskrivning av förvaltningens uppdrag 

Region Halland har beslutat att byta ut nuvarande journalsystem 

(VAS) mot ett nytt vårdinformationsstöd, senast 2025. Framtidens 

vårdinformationsstöd (FVIS) är en sammanhållen digital vårdmiljö 

som ska innehålla stöd för verksamhetens behov med utgångspunkt  

i invånarens väg i vården. För psykiatrins och regionens del är detta 

ett mycket omfattande arbete där informationsflöden och 

arbetsmetoder måste ses över och harmoniseras. 
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3.5 Styrning utifrån kunskap och kvalitet 

inom hälso- och sjukvård 

■■■ Regiongemensamt uppdrag  

Utveckla arbetet med personcentrerade och sammanhållna 

vårdförlopp.  

 

Förvaltningens uppdrag 

Psykiatrin Halland ska utveckla läkemedelsassisterad 

behandling vid opioidberoende (LARO) och förbättra 

tillgängligheten till substitutionsmottagningen. 

 

► Beskrivning av förvaltningens uppdrag 

Efterfrågan på denna behandling har ökat kraftigt, främst i Halmstad 

där verksamheten var eftersatt. Till mottagningen i Varberg är det 

korta väntetider samtidigt som mottagningen i Halmstad inte klarar 

att ta emot fler patienter, främst eftersom lokalerna inte räcker till. 

För närvarande finns mellan 25 och 30 patienter som väntar på 

behandling. I gruppen som väntar på behandling vet man att det 

finns en kraftigt förhöjd dödlighet. En ökad kapacitet är därför av 

mycket stor vikt. Verksamheten finns i heldygnsvården men på sikt är 

det rimligt att den flyttas över till öppenvården då behandling främst 

sker i mottagningsverksamhet. Det finns också stora fördelar med att 

verksamheten knyts närmare till beroendeteamen i öppenvården. 

■■■ Regiongemensamt uppdrag  

Förbättra vården för patienter med psykisk ohälsa. 

 

Förvaltningens uppdrag 

Psykiatrin Halland ska införa repetitiv transkraniell 

magnetstimulering (rTMS) inom den vuxenpsykiatriska 

öppenvården. 

 

► Beskrivning av förvaltningens uppdrag 

Depression är en av våra stora folksjukdomar. Cirka 20 procent av 

befolkningen får någon gång i livet depression och mätt vid ett givet 
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tillfälle har 5–8 procent diagnosen. Kvinnor drabbas oftare än män. 

Dödligheten hos personer med depression är hög. Man räknar med 

att cirka 10 procent av personer med sjukdomen begår självmord. 

Enligt en retrospektiv studie har en så stor andel som 50–80 procent 

av alla som tagit sitt liv en depression. 

Behandlingsmetod rTMS är evidensbaserad för medelsvår till svår 

depression. Metoden är i det närmaste fri från biverkningar och 

kräver inte narkos, vilket ECT gör. Att införa ytterligare en metod för 

behandling av depression gör att fler hallänningar kommer att få hjälp 

med denna vanliga och ibland mycket svåra sjukdom. 

De behandlingsmetoder som finns för depression är psykologisk 

behandling, farmaka, elektrokonvulsiv terapi (ECT) samt repetitiv 

transkraniell magnetstimulering (rTMS). Den senare har hög 

prioriteringsgrad i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och 

behandling av depression och ångest. 

 

■■■ Regiongemensamt uppdrag  

Förbättra vården för patienter med psykisk ohälsa. 

 

Förvaltningens uppdrag 

Psykiatrin Halland ska förbereda OCD-team inom den 

vuxenpsykiatriska öppenvården. 

 

► Beskrivning av förvaltningens uppdrag 

Livstidsprevalensen för tvångssyndrom (OCD) uppskattas till cirka  

2 procent och ungefär en tredjedel av dessa uppskattas ha svårare 

problem. De flesta som har OCD har både ofrivilliga tankar, så 

kallade tvångstankar, och utför ritualer, så kallade tvångshandlingar. 

Som person med (OCD) lever man ett liv med starkt försämrad 

livskvalitet. När det är som svårast går nästan all energi åt till 

sjukdomen. 

Vuxenpsykiatrin behöver utveckla ett effektivt och jämlikt 

omhändertagande för OCD-patienterna, vilket saknas idag. OCD-

teamet ska ha fokus på kognitiv beteendeterapi med exponering och 

responsprevention, vilket är högt prioriterat i Socialstyrelsens 

riktlinjer. 
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3.6 Kompetensförsörjning 

■■■ Regiongemensamt uppdrag  

 Att de insatser som görs på olika nivåer i organisationen gör 

att verksamhetens behov av kritisk kompetens tillgodoses. 

 Skapa förutsättningar för medarbetare inom kritiska 

yrkesgrupper att arbeta längre. 

 Skapa förutsättningar för chefer att leda i förändring och att 

lyckas i sitt chefsuppdrag. 

 

Förvaltningens uppdrag 

Psykiatrin Halland ska systematiskt arbeta för bättre 

arbetsmiljö, minskad personalomsättning och minskad 

sjukfrånvaro. 

 

► Beskrivning av förvaltningens uppdrag 

Kompetensförsörjning är ett av Psykiatrin Hallands strategiskt 

viktigaste område, att kunna rekrytera och behålla medarbetare. För 

tillfället finns ett par yrkesgrupper och områden där personal-

omsättningen är problematiskt hög. Under året kommer Psykiatrin 

Halland att behöva vidareutveckla befintliga åtgärdsplaner och 

strategier för kompetensförsörjning inom kritiska och på respektive 

verksamhetsområde definierade yrkesgrupper.  

Sjukfrånvaron är inom vissa områden och grupper problematiskt hög 

och Psykiatrin Halland behöver under året utarbeta mer detaljerade 

och individbaserade aktiviteter för att kunna minska sjukfrånvaron, 

där den är ett problem. En viktig del i arbetet för att minska 

sjukfrånvaron är även att säkerställa följsamhet till de rutiner och 

riktlinjer som finns. 

Psykiatrin Halland ska även fortsätta det systematiska arbetet för att 

minska förekomsten av hot och våld. 
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4 Kvalitetsstyrning 

Nedan redovisas de indikatorer som följs upp regelbundet på 

aggregerad nivå för att säkerställa att grunduppdraget genomförs 

korrekt. Här redovisas endast ett fåtal övergripande indikatorer, vilket 

innebär att fler indikatorer återfinns i den löpande verksamheten, på 

mer detaljerad nivå. 

Förväntad nivå 2021 är beräknad på historiska data. 

 

4.1 Tillgänglighet 

Indikatorer Mål alternativt förväntad nivå 2021 

Vårdgaranti vuxna – andelen 

genomförda nybesök inom 60 dagar 

80 procent 

Vårdgaranti BUP – andelen 

genomförda första bedömning inom  

30 dagar 

90 procent 

Vårdgaranti BUP – andelen 

genomförda fördjupad 

utredning/behandling inom 30 dagar 

80 procent 

 

4.2 Produktion och kvalitet 

Indikatorer Mål alternativt förväntad nivå 2021 

Öppenvårdsbesök Mellan 110 000 och 123 000 besök 

Distansbesök  

(distanskontakt video/telefon) 

Ska öka jämfört med 2020 

Unika patienter  

 

Mellan 12 500 och 15 200 unika 

patienter  

Vårdtillfällen slutenvård Mellan 2 540 och 2 991 vårdtillfällen 

Medelvårdtid slutenvård Kortare än 12,56 dagar 

Beläggning slutenvård 

 

60–100 procent (85 procent är 

optimalt) 

Lex Maria Inget målvärde eller förväntad nivå 
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4.3 Medarbetare 

Indikatorer Mål alternativt förväntad nivå 2021 

Personalomsättning 10 procent 

Sjukfrånvaro 7 procent 

 

4.4 Ekonomi 

Indikatorer Mål alternativt förväntad nivå 2021 

Ackumulerad budgetavvikelse 0 

Prognos budgetavvikelse 0 

Kostnadsutveckling 2,6 procent 

Bemanningskostnader i relation  

till totala personalkostnader 

Nedåtgående trend 

Bemanningspersonal kostnad  

– läkare och sjuksköterskor 

Nedåtgående trend 
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5 Ekonomistyrning 

5.1 Driftbudget 

Skillnaden i budget 2020 och 2021 utgörs av sedvanlig 

indexuppräkning på cirka 15 miljoner kronor samt en utökad 

budgetfinansiering på cirka 35 miljoner för att bland annat möta 

demografiförändring och för att kunna finansiera de särskilda 

uppdrag som tillfallit förvaltningen, exempelvis att starta 

verksamheten ”En väg in”. 

 

Verksamhetsområde Budget 2020 Mnkr Budget 2021 Mnkr 

Barn- och ungdomspsykiatri 140 162 

Förvaltningsgemensamt  40 41 

Rättspsykiatrisk vård 67 69 

Vuxenpsykiatri heldygnsvård 264 282 

Vuxenpsykiatri öppenvård 129 135 

Ätstörningsvård Halland 15 16 

Total 656 705 

 

Kostnadsområde Budget 2020 tkr Budget 2021 tkr 

Intäkter 55 139 59 683 

Personalkostnader – 555 136 – 579 769 

Övriga verksamhetskostnader – 62 079 – 84 217 

Övriga kostnader – 90 388 – 97 088 

Finansiella kostnader – 3 225 – 3 300 

Totalt – 655 689 – 704 691 
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5.2 Investeringsbudget 

Investering Re/ny 

Total 
projekt-
budget mkr Budget 2021 mkr 

Patientsignalsystem avd 23 Re 0,6 0,6 

Flytt VPM Falkenberg Ny 3,0 2,0 

Flytt BUP Falkenberg Ny 2,5 1,5 

rTMS Ny 1,0 0,5 

Möbler Piva Ny 0,5 0,2 

Generella investeringar Ny 
 

1,8 

Summa     6,6 
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6 Bilaga – målstyrningen i tabellformat 

RF fokusområde Regiongemensamma uppdrag Förvaltningens uppdrag 

Hög attraktivitet Aktivt bidra till att klimat- och miljöarbete, 

internt och externt, bidrar till att Halland blir 

den bästa livsplatsen. 

Psykiatrin Halland ska delta i det 

regionövergripande arbetet, 

genom förvaltningens utsedda 

miljösamordnare. 

Ökad 

konkurrenskraft 

Utveckla och strukturera formerna för 

samverkan mellan regionen, Högskolan  

i Halmstad och näringslivet inom området 

hälsoinnovation. 

Psykiatrin Halland ska utveckla 

samverkan med högskolan, 

idéburna organisationer och 

Regionkontoret för att möta ett 

ökande vårdbehov i samhället. 

Stärkt delaktighet Arbeta för goda och jämlika uppväxtvillkor 

genom tidiga främjande insatser och 

satsningar på barn och unga. 

Psykiatrin Halland ska förbättra 

tillgängligheten till BUP samt 

implementera ”En väg in för barn 

och ungas psykiska ohälsa”. 

Psykiatrin Halland ska säkerställa 

efterlevnad av FN:s 

barnkonvention, genom 

följsamhet till Region Hallands 

framtagna rutiner. 

Nära och 

sammanhållen 

vård 

Vidareutveckla den nära vården. Psykiatrin Halland ska utveckla 

organisationen av beroende-

teamen inom den öppna 

vuxenpsykiatrin. 

Psykiatrin Halland ska fortsätta 

omstrukturera den rätts-

psykiatriska vården utifrån 

förvaltningens framtagna 

inriktning. 

Optimera förutsättningarna för 

morgondagens hälso- och sjukvård. 

Psykiatrin Halland ska delta  

i utredningen om morgondagens 

hälso- och sjukvård, utifrån 

behov. 

Digitalisering  

i vården 

Förbättra regionens digitala tillgänglighet. Psykiatrin Halland ska arbeta 

med prioriterade aktiviteter  

i förvaltningens digitaliserings-

plan. 

 

Förbättra kvalitet och resursanvändning 

genom arbetssätt som drar nytta av digitala 

verktyg. 
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RF fokusområde Regiongemensamma uppdrag Förvaltningens uppdrag 

Säkerställa att regionens behov av 

vårdinformationsstöd tillgodoses. 

Psykiatrin Halland ska delta  

i arbetet med Framtidens 

vårdinformationsstöd (FVIS). 

Styrning utifrån 

kunskap och 

kvalitet inom 

hälso- och 

sjukvård 

Utveckla arbetet med personcentrerade och 

sammanhållna vårdförlopp. 

Psykiatrin Halland ska utveckla 

läkemedelsassisterad behandling 

vid opioidberoende (LARO) och 

förbättra tillgängligheten till 

substitutionsmottagningen. 

Förbättra vården för patienter med psykisk 

ohälsa. 

Psykiatrin Halland ska införa 

repetitiv transkraniell 

magnetstimulering (rTMS) inom 

den vuxenpsykiatriska 

öppenvården. 

Psykiatrin Halland ska förbereda 

OCD-team inom den 

vuxenpsykiatriska öppenvården. 

Kompetens-

försörjning 

Bidra till att de insatser som görs på olika 

nivåer i organisationen gör att verksam-

hetens behov av kritisk kompetens 

tillgodoses. 

Psykiatrin Halland ska 

systematiskt arbeta för bättre 

arbetsmiljö, minskad personal-

omsättning och minskad 

sjukfrånvaro. 

Skapa förutsättningar för medarbetare inom 

kritiska yrkesgrupper att arbeta längre. 

Skapa förutsättningar för chefer att leda  

i förändring och att lyckas i sitt chefsuppdrag. 

Hållbar ekonomi  

i balans och god 

ekonomisk 

hushållning. 

 Psykiatrin Halland ska vid årets 

slut ha en budget i balans. 

 


