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Partsgemensam satsning i Västra Götaland på samverkan avseende 

samsjuklighet och personer med insatser från flera huvudmän med 

utgångspunkt i: 
 - Länsgemensam överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning 

och personer med missbruk länk  

- Handlingsplan psykisk hälsa 2018–2022  
 
I överenskommelse 2021–2022 mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) riktas, år 2021, 
200 000 000 kr för samverkan kring personer med samsjuklighet och personer med insatser från flera 
huvudmän. För Västra Götalands del handlar detta om 20 875 411 kr. 
 

Parterna förväntas komma överens om vilken huvudman som ska rekvirera medlen. Presidiet för styrgrupp 
psykisk hälsa förordar att VästKom rekvirerar medel avseende denna del i överenskommelsen och ger 
styrgrupp psykisk hälsa att föreslå VVG och SRO hur medlen ska disponeras. För varje insatsområde ska en 
fördjupad plan tas fram där även vetenskapligt stöd inkluderas vid behov. 
 
Utöver dessa länsgemensamma medel får också VG länsgemensamma medel för ungdomsmottagningarna, 
brukarmedverkan och suicidprevention. Västra Götalandsregionen (VGR) rekvirerar medel för 
Ungdomsmottagningarna (drygt 25 miljoner) och VästKom rekvirerar medel för suicidprevention (drygt 33 
miljoner) samt för brukarmedverkan (2 miljoner).  
 

Bakgrund  
2017 ingick parterna överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med 
missbruk av alkohol och droger och spel. Syftet är att personer inom målgrupperna ska ges möjlighet till 
återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma villkor som andra. Vård, stöd och insatser ska bidra 
till att individen behåller och/eller förbättrar sin hälsa samt sina funktioner inom livsområden som boende, 
sysselsättning och mellanmänskliga relationer. Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som är 
samordnade mellan kommunens och Västra Götalandsregionens verksamheter och upplevs som en 
välfungerande helhet.  
 
Sedan oktober 2017 finns även den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa i Västra Götaland. 
Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan VGR, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för 
Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) inom ramen för vårdsamverkan. Handlingsplanen är 
uppdelad i fokusområden med tillhörande mål för vuxna respektive för barn och unga. Bland målen för vuxna 
finns ett avsnitt som särskilt berör äldre. I handlingsplanen har områden där det "skaver" i samverkan 
identifierats, där vi vill bli bättre i hela Västra Götaland. Styrgrupp för handlingsplanen är representanter från 
delregional vårdsamverkan – specialistsjukvård, primärvård och kommun samt adjungerad chef från 
avdelningen folkhälsa, VGR samt NSPHiG. Föreslagna insatser har sin grund i dessa två dokument.  
 

Samordnad individuell plan, SIP  
SIP är ett viktigt utvecklingsområde, som trots att det funnits i både SoL och HSL sedan 2010, inte fungerar 
tillfredställande. Det finns ett stort behov av utbildningar och praktiskt stöd, för att brukare som så önskar, 
ska få en SIP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2020 reviderades ”Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen”. För att stödja implementeringen av denna och stimulera arbetet med att öka antalet 
SIP-ar i länet fördelas medel till de sex delregionala vårdsamverkansområdena.  
 
Medlen kan användas till personal, utbildningar, teknik eller annat som främjar att de som har behov av och 
önskar få en SIP får det. Resultatet följs upp inom ramen för uppföljning av handlingsplan psykisk hälsa – 
vuxna mål 3:2 och Barn och unga mål 3:1.  
Avsatta medel: 4 000 000 kr till delregional vårdsamverkan. 
 

Kraftsamling för personer med samsjuklighet  
Personer med samsjuklighet får inte alltid den sammanhållna och väl fungerande vård och omsorg som hen 
behöver och är en grupp som tenderar att hamna ”mellan stolarna”.  
Genom att kraftsamla kring denna målgrupp i Västra Götaland och arbetar vi för att säkerställa att våra 
gemensamma resurser används så att de ger effekter för den enskilde. 
 
Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa och fånga upp personer så tidigt som möjligt? Insatserna måste syfta till 
att förhindra utveckling av allvarliga tillstånd och ytterst bidra till att undvika slutenvård.  
Här har parterna en grund för samverkan i den överenskommelse om samverkan och samarbete kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning som finns i länet. Men även i handlingsplan psykisk hälsas mål 
om att personer med missbruk, psykisk ohälsa och/eller komplex problematik ska få integrerade insatser 
samt att förebygga och uppmärksamma bruk av alkohol och narkotika bland unga.  
 
Under 2020 fattades det beslut om ett inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer 
med psykisk ohälsa, missbruk och beroende. Med detta som grund kan integrerat arbete utvecklas.  
2021 pågår ett revideringsarbete av Överenskommelse om samarbete mellan VGR och kommunerna kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol, droger och spel om pengar. 
Utifrån de gemensamma utvecklingsområden som här kan komma identifieras kan medel användas för 
utvecklingsarbete kring dessa.  
 
I syfte att skapa en tydligare bild av hur arbetet bedrivs i kommuner och region, i relation till personer med 
samsjuklighet över hela länet, genomförs under hösten 2020/våren 2021 en inventering av insatser för 
målgruppen. Inventeringsarbetet leds av FoU i väst. Även på nationell nivå pågår ett arbete gällande denna 
målgrupp. En särskild utredare på socialdepartementet ska bl.a. föreslå och lämna förslag på hur 
samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, unga och vuxna 
personer med samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller 
närliggande tillstånd kan förbättras. Detta uppdrag ska redovisas senast den 30 november 2021. 
Med dessa som utgångspunkt kan eventuellt ytterligare utvecklingsbehov identifieras och medel användas för 
att möta dessa behov. 
 
Resultaten följs upp inom ramen för uppföljning av handlingsplan psykisk hälsa vuxna mål 4:2 samt barn och 
unga mål 2:2.  
Avsatta medel: 5 500 000 kr till delregional vårdsamverkan. 
 
 

Kraftsamling för barn och ungas psykiska hälsa  
Från 2021 gäller en ny överenskommelse om samverkan för barn och ungas hälsa.  
Överenskommelsens syfte är att främja samverkan, samarbete och samordning mellan berörda 
verksamheter samt tydliggöra varje parts ansvar för olika insatser. Behov av stöd, vård och behandling för 
barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. Tidiga, samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska 
motverka svåra och komplexa problem senare i livet. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Barnet, den unge och i förekommande fall, vårdnadshavare ska i möjligaste mån ges tillfälle att påverka stöd- 
och vårdinsatserna. 
Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till kontinuerlig skolgång och hälso- och 
sjukvård samt tandvård som alla andra barn. Detsamma gäller för stöd i skolarbetet, stöd i den dagliga 
livsföringen och miljöanpassningar i hem och skola.  
Många barn och unga med sammansatta och/eller komplexa behov får inte sina behov av stöd, vård och 
behandling tillgodosedda fullt ut. De faller inte sällan mellan stolarna, då många verksamheter är involverade 
och ansvariga för olika insatser.  
Med hjälp av medel kan utveckling av arbetet med barn och ungas psykiska hälsa stimuleras. Medlen kan 
användas till personal, utbildningar, pilotprojekt, teknik eller dyl.  
Resultaten följs upp inom ramen för Handlingsplan psykisk hälsa: barn och unga mål 1:1, 2:1 (i första hand).  
Avsatta medel: 5 500 000 kr till delregional vårdsamverkan. 

 

Genomförande av handlingsplaner  
För genomförande av länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa på läns- och delregional nivå behövs 
resurser.  
Medel ska användas för genomförande av mål och aktiviteter samt uppföljning kopplat till handlingsplanen. 
Medlen får användas till tjänst eller aktiviteter. På länsnivå avses i huvudsak finansiering av processledare 
från resp. huvudman. 
Avsatta medel: 3 000 000 kr till delregional vårdsamverkan samt 1 000 000 kr till länsnivå  
 

Kunskapsstyrning i samverkan  
Området psykisk hälsa var tidigt ute med att arbeta med gemensam kunskapsstyrning inom ramen för det 
som benämns regionalt resurscentra för psykisk hälsa. Detta hänger i sin tur ihop med den satsning 
regionerna gör om nationell kunskapsstyrning i syfte att uppnå en god och jämlik vård och omsorg. För att 
samordna dialog och utvecklingsarbete mellan lokal, regional och nationell nivå inom området psykisk hälsa. 
Resurser krävs för samordning av dialog och utvecklingsarbete mellan lokal, regional och nationell nivå inom 
området psykisk hälsa. Att den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa i Västra Götaland får en 
alltmer tydlig koppling till kunskapsstyrningen ser vi som en viktig utveckling framgent. Detta då vårt arbete 
ska bygga på bästa tillgängliga kunskap inom området, men också bidra till det förbättrade kunskapsläget. 
Avsatta medel: 1 000 000 kr 
 

Ekonomisk sammanfattning 
Sammanlagt fördelas 18 000 000 kr till delregional vårdsamverkan, fördelat utifrån invånarantal, att i 
samverkan mellan huvudmännen och med utgångspunkt i respektive insatsområde besluta om nyttjande av 
medlen.  
Resterande medel används för samordning, administration och uppföljning: 875 835 kr  
Medel kan komma att flyttas mellan insatsområdena vid behov och beslutas av presidiet för styrgrupp 
psykisk hälsa. 
 

Sammanhållen vård och samsjuklighet    

Genomomförande av handlingsplan               4 000 000 kr  

Kunskapsstyrning i samverkan               1 000 000 kr  

SIP               4 000 000 kr  

Kraftsamling för personer med samsjuklighet               5 500 000 kr  

Barn och ungas psykiska hälsa               5 500 000 kr  

Uppföljning av handlingsplan psykisk hälsa samt administration                  875 835 kr  

Summa            20 875 835 kr 

  

Medel som fördelas till delregional vårdsamverkan 18 000 000 kr  

Medel som fördelas länsgemensamt 2 875 836 kr 

Summa            20 875 835 kr 
 



 

 

 

Gemensam process för ställningstagande 

Nedan beskrivs huvudprocessen för ställningstagande och förankring av de länsgemensamma medlen som 

betalas ut inom ramen för överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, gällande 

insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021–2022. 
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