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Till Västkom 

för vidare beslut i LISA – ledning i samverkan 

 

BEHOV AV VERKSAMHETSSTÖD IT TILL 

AVVIKELSERAPPORTERING AV RIKTLINJER VÄSTBUS 

 

Ärendet: 

Samverkan Barn och unga är en ledningsgrupp med uppdrag från styrgruppen 

Vårdsamverkan Skaraborg. Ett av uppdragen är att utgöra delregional ledningsgrupp för 

Västbus.  

Ledningsgruppen vill med denna skrivelse uppmärksamma behovet av ett 

huvudmannaövergripande  IT-stöd i arbetet med Västbus riktlinjer. 

 

Bakgrund: 

Sedan 2005 har Västra Götalandsregionen och kommunerna i länet gemensamma riktlinjer 

för samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk /psykiatrisk och social 

problematik som benämns Västbus. Reviderade riktlinjer har nyligen antagits av 

Regionstyrelsen och har skickats ut för att antas i de 49 kommunerna. Av de nya riktlinjerna 

framgår att det skall finnas en rutin för avvikelserapportering enligt följande:   

  

Avvikelserapport  upprättas i ett ärende: 

Då Västbus riktlinjer inte följs. 

Då överenskomna insatser/åtgärder i den individuella planen inte utförs. 

Då parterna inte kommer överens. 

 

Tillvägagångssätt vid oenighet: 

Avvikelserapport lämnas till den lokala Västbusgruppen. 

Ärendet presenteras i lokal Västbusgrupp för diskussion och analys.  

Den lokala Västbusgruppen för ärendet vidare till den delregionala ledningsgruppen för 

vägledning utifrån Västbus riktlinjer. 

 

Antal avvikelserapporter och analys skall årligen avrapporteras från de lokala 

arbetsgrupperna, vidare till delregional och regional nivå. 

 

Ärendemängden avseende avvikelser har hittills inte varit hög men då avvikelsehanteringen 

nu skrivs in i riktlinjerna förväntas den öka. Det är angeläget att vi har en enhetlig struktur 

för hur ärenden rapporteras och att systemfel snabbt kan uppmärksammas och åtgärdas i 

synnerhet eftersom många parter ingår i samverkan för att ge barn och ungdomar rätt 

insatser. Det är angeläget att individuella planer följs upp. 

SAMV ERKA N BAR N O CH U NG A 
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I ledningsgruppen som gör denna framställan ingår företrädare från samverkande 

myndigheter i Skaraborg: 

Anna Sundström, förvaltningschef skola Skövde, ordf 

Agne Arnesson, rektor elevhälsa Falköping 

Elisabeth Olsson, IFO- chef Mariestad 

Elisabeth Rahmberg, socialchef Lidköping 

Rita Ponerup, primärvårdschef 

Jan Dalgren, psykolog Primärvård 

Lisbeth Åkerstedt, verksamhetschef BUP 

Maria Söderberg, verksamhetschef barn och ungdomsmedicin 

Urban Johansson, verksamhetschef Habiliteringen 

 

 

Enligt uppdrag 

Skövde den 20 februari 2013 

 

Pia Jonsson-Axelsson 

 


