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Psykiatrin Halland 
satsar på fysisk hälsa

En genomsnittspatient med schizofreni dör cirka 20 år  
i förtid för att kroppen inte håller. Nu satsar Psykiatrin 
Halland på patienternas fysiska hälsa.  
– Det här är en stor utmaning men helt nödvändig, säger 
psykiatrichefen Goran Delic.  

Det är i dag välbekant och självklart att fysisk och psykisk hälsa hör ihop och 
påverkar varandra. Det finns mängder av vetenskapligt stöd för att fysisk ak
tivitet behandlar och förebygger en rad psykiatriska diagnoser som ångest 
och depression. Man kan få utskrivet fysisk aktivitet på recept, men den som 
inte är motiverad kommer heller aldrig i gång – och här finns många av psy
kiatrins patienter.

Ambitiöst arbete
Nu drar Psykiatrin Halland i gång ett ambitiöst arbete kring detta, kallat Häl-
solinjen. Här tänker man hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande.

– Vi måste fokusera på både psykisk och fysisk hälsa, säger förvaltnings
chefen Goran Delic. På så sätt kan patienten stärkas både ur ett individuellt 
perspektiv och i ett socialt sammanhang.

Helhetsperspektiv
Utgångspunkt är den vuxenpsykiatriska öppenvården men det ska också 
finnas en tydlig koppling till heldygnsvården utifrån helhetsperspektivet.
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– I ett senare skede ska BUP och samverkanspartner som närsjukvården 
kunna kopplas på, säger Goran Delic. 

I förberedelserna tänker sig Goran Delic att en rad yrkesgrupper är med. Ett 
exempel är dietister som redan finns i psykiatrin. Externa rådgivare med häl
sopedagogisk profil kan också bli aktuella.

Bred dialog
– Vi startar med en bred dialog med alla berörda parter. Särskilt viktigt är det 
med förankring i brukarrådet, samtliga samverkansgrupper och med politis
ka företrädare, säger han.

Hälsolinjen kommer att finnas med i Psykiatrin Hallands verksamhetsplan 
2022.

Den fysiska hälsan kan många gånger skymmas av den psykiska. Detta ska Psykiatrin Halland 
ändra på, i ett arbete kallat Hälsolinjen. 


