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Tillfällig rutin under Covid-19 för 

Tvärprofessionella grupperna för samverkan kring 

psykisk ohälsa under graviditet och tidigt 

föräldraskap  

Gäller från 2021 01 11 och så länge särskilda omständigheter råder med anledning av Corona 

pandemin.  

Det finns inget beslut om att generellt avstå från att utföra ordinarie planerad verksamhet.  

Samverkansteamen träffas en gång per månad (minst 9 ggr/år). Verksamhetscheferna har 

ansvaret för att samverkan sker. Om inte samverkan kan ske på det sätt som man brukar måste 

man hitta andra sätt att samverka. 

Det är viktigt att ”underhålla” teamen och inte tappa en välfungerande struktur vilket kan 

medföra svårighet att starta upp teamen igen. Pandemin medför en ökad risk för att sårbara 

blivande föräldrar och familjer far illa, vilket gör att samverkan kring dessa familjer är 

viktigare än någonsin. 

För att minska smittspridningen, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, 

bör om möjligt fysiska möten ersättas med distanskontakt, d.v.s. via videolänk eller telefon. 

Viktigt att inför samverkansmötena stämma av vilken digital lösning som anses säker av 

respektive part, eftersom detta kan variera mellan vårdgivare och kommuner. 

• Samverkansteamens gemensamma arbete ska fortsatt genomföras, men med fördel 

digitalt.  

• Finns ej en säker digital lösning att använda, kan ett kortare möte hållas via Teams 

utan att lyfta några patientärenden. Mötet hålls enbart för att kommunicera vilka 

parter som behöver samtala ytterligare via telefon efter mötet för vidare 

samplanering. 

• Individuell bedömning får göras om det finns möjlighet att träffas för fysiskt möte. 

 

Mer information om de tvärprofessionella samverkansteamen finns på Vårdgivarguiden: 

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/bmm-bvc-forlossning/bvc/tvarprofessionell-

samverkan/  

Vi i utvecklingsgruppen arbetar med att se över olika säkra digitala lösningar som alla parter i 

mötet kan acceptera. Vi återkommer så fort vi vet mer. Respektive gruppledare kan kontakta 

oss vid behov av hjälp/vägledning.  
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